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 Sammanfattning 

 

Inledning: Corporate Social Responsibility är ett företags ansvar mot samhället och miljön 

där den bedriver sin verksamhet som sker frivilligt. För den här studien kommer vikten att 

ligga vid hur ett hotell i Örebro arbetar med Corporate Social Responsibility och hur det 

implementeras i företagets marknadsföring. 

Syfte: Syftet med studien är att med ett kritiskt förhållningssätt undersöka hur ett hotell i 

Örebro arbetar med Corporate Social Responsibility och hur de väljer att visa på det utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv.   

Metod/material: Sju vetenskapliga artiklar ligger till grund för studiens bakgrund, även 

relevant litteratur har använts.  Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts på 

respondenter på olika avdelningar på ett hotell.  

Resultat: Resultatet av studien visar på att Elite Stora Hotellet i Örebro inte använder sig av 

begreppet Corporate Social Responsibility. Trots det arbetar de med frågor som berör ämnet 

och arbetar för samhället och miljön i Örebro. De marknadsför sig inte med sitt ansvar mot 

samhället och miljön men säger inte heller att de inte kommer att göra det i framtiden.   

Slutsatser: Slutsatsen som kan dras är att Elite Stora Hotellet ändå gör mycket för samhället 

och miljön i Örebro även om de inte väljer att använda sig av termen Corporate Social 

Responsibility. Vi kan se en fördel med att använda sig av uttrycket Corporate Social 

Responsibility samt marknadsföra de här frågorna. Det behöver inte utgöra en stor del av 

marknadsföringen men det bör ändå vara med och bli en del av varumärket. 

 Nyckelord: CSR, Marknadsföring, Miljö och Samhälle.   
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 Abstract  
 

Introduction: Corporate Social Responsibility is a company’s responsibility towards the 

community and the environment where it operates; it’s done on a voluntary basis. This study 

explores how a hotel in Örebro works with Corporate Social Responsibility from a marketing 

perspective.  

Aim: The purpose of this study is with a critical approach examine how a hotel in Örebro 

works with Corporate Social Responsibility and how they choose to show it from a marketing 

perspective. 

Method and material: Seven scientific articles have been used to form the background of 

this study, also relevant literature have been used. Five qualitative semi- structured interviews 

were conducted with respondents on different departments of the hotel.   

Result: The result shows that Elite Stora Hotellet i Örebro doesn’t use the term Corporate 

Social Responsibility. Despite that they still work with questions that go under the subject and 

they work a lot with the community and the environment. They don’t use the responsibility 

they take towards the community and the environment in their marketing, but they don’t say 

that they not going to do it in the future. 

Conclusions: The conclusion from this study is that Elite Stora Hotellet i Örebro take a lot of 

responsibility to the community and the environment in Örebro, even if they don’t use the 

term Corporate Social Responsibility. We can see an advantage of using the term Corporate 

Social Responsibility. It doesn’t have to be a big part of the marketing but still it should be a 

part of the marketing and the brand. 

Keywords: Community, CSR, Environment and Marketing.  



 
 

 

Förord 

Den här uppsatsen har utgått ifrån att undersöka hur Elite Stora Hotellet i Örebro arbetar med 

Corporate Social Responsibility ur ett marknadsföringsperspektiv. 
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medverkan hade det inte gått att genomföra studien. 
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Ett tack till vår handledare Marianne Nilson för givande samtal, feedback och stöd genom 

uppsatsprocessen. Även ett tack till Cecilia Lundqvist för din hjälp och att vi fick göra en 

pilotstudie och prova frågorna innan intervjutillfälle.  

 

Slutligen ett tack till våra medstudenter för era åsikter och hjälp för att förbättra vår uppsats.  

 

Ni har alla gjort det möjligt att genomföra det här examensarbetet! 
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1 Inledning 

Hållbarhet och socialt ansvar är något som många företag arbetar med. Corporate Social 

Responsibility är ett företags ansvar mot samhället och miljön där den bedriver sin 

verksamhet som sker frivilligt. Det som de flesta företag i Sverige dagligen arbetar med som 

t.ex. kollektivavtal, källsortering och mångfald på arbetsplatsen är att ta ett socialt och 

hållbarhetsansvar, men är verksamheterna medvetna om att det går under termen Corporate 

Social Responsibility?  

Intresset för ämnet Corporate Social Responsibility väcktes under B-uppsatsen när vår 

dåvarande handledare Fredrik Remmen introducerade ämnet.  Under verksamhetsförlagda 

studier som gjordes på Shangri-La Tanjung Aru Resort and Spa i Malaysia fick vi delta i olika 

projekt som berör ämnet, vilket har bidragit till en nyfikenhet att undersöka om det finns 

liknande projekt på hotell i Sverige. För den här studien kommer vikten att ligga vid hur ett 

hotell i Örebro arbetar med Corporate Social Responsibility och hur det implementeras i 

företagets marknadsföring. 

 

2 Bakgrund 

För att få en förståelse för ämnet och varför författarna valt att undersöka Corporate Social 

Responsibility inleds arbetet med en bakgrundsdel. Bakgrunden tar form genom en förklaring 

av begreppet Corporate Social Responsibility och vad det innebär samt vad det finns för 

värde med det. För att berika läsarens förståelse för ämnet kopplat till branschen beskrivs det 

vidare i bakgrunden hur socialt ansvarstagande tillämpas av hotell. Bakgrundsmaterialet 

leder fram till en problemdiskussion. 

 

2.1 CSR 

Corporate Social Responsibility (i fortsättningen förkortat CSR) är ett företags ansvar 

gentemot den omgivning där den är verksam, för både samhället och miljön (Business 

Dictionary, 2011a). Många av företags CSR- investeringar och informationsgivning sker på 

en frivillig grund (Hassel, Larsson & Nore, 2011, s.21). Det finns dock lagar som reglerar en 

lägsta nivå för ett företags CSR- arbete. Många företag väljer att agera långt över denna lägsta 
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nivå gällande sociala och miljömässiga frågor (Ibid.). CSR är ett uttryck som används för att 

beskriva hur ett företag tar ansvar för effekterna av verksamheten utifrån olika intressenters 

perspektiv (Heal, 2005 i Hassel, Larsson & Nore, 2011, s.21). De olika intressenterna kan 

exempelvis vara anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen och huvudmän (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson, 2009, s.63). Inom CSR är kommunikation en viktig del för att kunna 

berätta för företagets intressenter vad det är man gör (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 

2009, s.111). Kommunikation av företags CSR- arbete ger en möjlighet att vårda sitt anseende 

gentemot sina intressenter (Ibid.).  Det finns många olika verktyg för företagen att ta till när 

det kommer till kommunikation, t.ex. årsredovisningar, särskilda hållbarhetsredovisningar och 

webbsidor (Ibid.). För att företaget ska kunna ta ansvar måste frågorna kunna identifieras som 

berör intressenterna och sedan måste ett agerande ske. De frågor och agerande kan 

exempelvis vara förbättrade arbetsvillkor för de anställda, sänka utsläpp, ökad mångfald och 

jämställdhet (Ibid.).  

Det moderna begreppet CSR fanns redan på 1950-talet men det var under 1970-talet som 

begreppet etablerades på marknaden (Carroll, 1999 i Kang, Lee & Huh, 2010). CSR har 

uppkommit då ett företag inte bara förhåller sig till sina egna intressen utan faktiskt påverkas 

av ekonomiska, kulturella, miljömässiga och sociala faktorer, eftersom affärsverksamheter har 

stor inverkan på samhället (Welford, Chan & Man, 2007, i Dobers, 2009). Ansvarslöst 

företagande var en anledning till att CSR växte fram som en motkraft (Borglund et al, 2009, s. 

49). En annan drivkraft bakom framväxten av CSR var de många företagsskandalerna åren 

runt millennieskiftet. Företagen Enron, Worldcom och Arthur Anderson i USA skickade 

chockvågor inom näringslivet (Ibid.). Det uppstod ett stort misstroende mot storföretagen som 

sedan spred sig till Europa (Borglund et al, 2009, s.50). Det uppstod också ett ökat 

misstroende när aktiekurserna i många kända storföretag sjönk. Men den främsta drivkraften 

bakom CSR:s uppkomst är globaliseringsmotståndet (Borglund et al, 2009, s.51). CSR har 

idag blivit ett viktigt ideal men också ett praktiskt program för ett företags strategier (Cannon, 

1994 i Dobers, 2009). CSR har kommit för att stanna och frågan i dagsläget är inte om företag 

ska ta ett socialt ansvar, utan hur de ska bete sig för att göra detta (De Geer, 2009, s.13, i 

Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009).  

2.1.1 Definitioner av CSR  

En definition som gjordes av World Business Council on Sustainable Development (2000) 

var: “Corporate social responsibility (CSR) is the commitment of business to contribute to 

sustainable economic development, working with employees, their families, the local 
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community and society at large to improve their quality of life” (Tsai, Lin, Chen, Hsu & 

Chen, 2010). 

 

En definition som gjordes av European Communities (2001) var: “A concept whereby 

companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in 

their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (Dahlsrud, 2008 i Dobers, 

2009). 

Löhman och Steinholtz, (2003) definierade begreppet: “CSR är ett begrepp som innebär att 

företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och 

i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” (Löhman & Steinholtz, 2003 i 

Axell & Rudin, 2006).   

2.1.2 Intressenter 

CSR är inte bara företagets enskilda värden och principer, utan det bygger också på en 

förståelse för intressenternas värden och principer (Smith, 2003 i Axell & Rudin, 2006). För 

att beskriva ett företags intressenter i samband med CSR- begreppet används 

intressentmodellen som teoretisk tankemodell (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008, s. 

64). Intressentmodellen används för att kartlägga och hantera intressentrelationerna, som är en 

del av organisationen och företagsstrategin. Modellen beskriver de viktigaste intressenterna i 

ett företag som exempelvis; ägare, kunder, anställda, miljö och samhället (Ibid.).  

2.2 CSR- marknadsföring 

Corporate marketing var ett uttryck som infördes under 1970-talet då man insåg att 

marknadsföringen också bör ta hänsyn till samhällets intressen (Abratt & Sacks, 1988). Syftet 

med det är att övervinna tidigare forskning att fokusera på vissa dimensioner när det kommer 

till CSR- arbete. Det viktigaste med ett företags marknadsföring utifrån ett CSR- perspektiv är 

att tillämpningen avser att balansera och fylla ett behov hos intressenterna och i framtiden 

visa känslighet för samhällsfrågor (Maignan och Ferrell, 2004). Ett företag bör fokusera med 

stor variation på sociala frågor (Podnar & Golob, 2007). Marknadsföringen ska återspegla 

både intressentmodellen (Balmer & Greyser, 2006) och CSR (Mohr et al, 2001 i Podnar & 

Golob, 2007). Även Podnar och Golob (2007) fick som resultat i sin undersökning att CSR ut 

mot intressenterna bör vara en del av företags marknadsföring. De menar också att ett företags 

filosofi som innehåller en mix av olika element också bör omfatta CSR. CSR bör också vara 

ett öppet ämne som kommuniceras och reflekterar företagets varumärke (Ibid.). Viktiga frågor 
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vid marknadsföring av CSR är att företaget i praktiken övervakar och uppfyller 

intressenternas önskemål, behov, förväntningar, intressen och beteende. Därför är det 

marknadsförares uppgift att bygga sociala och etiska aspekter som speglar företagens 

verksamhet och dagliga rutiner i sin marknadsföring. Marknadsförare bör också överväga 

vilken roll deras företag har i samhället. Om marknadsföringen av CSR används som ett 

instrument och strategi kan det förbättra organisationen på långsikt (Ibid.).  

2.2.1 Värdet med CSR  

Ett företags CSR- strategi måste vara genuin, noggrant uttänkt och den måste vara unik 

(Smith, 2003 i Axell & Rudin, 2006). Agerandet ska vara en del av organisationens 

värdegrund och egna etik för att det ska upplevas naturligt (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009, s.63). Genom att ett företag tar åtgärd för ett socialt ansvarsfullt beteende 

kan de bli mer konkurrentkraftiga på marknaden samt få stöd för en kommunikationspolitik 

gentemot sina intressenter (Grigore, 2009). Arbete med CSR kan även bidra till finansiella 

resultat och att varumärket stärks och företaget får ett gott rykte (Grigore, 2009). Detta goda 

rykte skapas genom att företaget har en djup värdebaserad inställning till CSR- frågor (Ibid.). 

Heikkurinen (2009) menar att ansvarsfullt företagande ökar både kostnadseffektivitet genom 

att spara på naturens resurser och ger ökad differentiering vilket skapar ett mervärde för ett 

företag då en positiv bild skapas. Menon och Kahn (2003) säger att ett företags engagemang i 

CSR- frågor även kan bidra till kundlojalitet. Detta då konsumenter i dagens samhälle vill 

gynna företag som stödjer egna etiska värden (Ibid.).  CSR anses vara värdeskapande och 

CSR bidrar till en långsiktig vinstmaximering (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009 s.97). 

2.2.2 Kritik mot CSR 

Det kan antas att de företag som arbetar med CSR- aktiviteter gör det för att värna om 

samhället och miljön. Organisationer rapporterar inte om negativa exempel i deras 

publikationer (Brooks, 2009 i Holme, 2010).  Undersökningar visar på att: ” the heaviest 

polluters are not the heaviest reporters” (Brooks, 2009 i Holme, 2010). CSR är något som har 

varit omtalat under de senaste åren trots det finns det olika argument varför företag inte ska 

jobba med CSR (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s.76). Genom att sätta avkastning 

till aktieägarna först ska det generera mer resurser åt samhället. Sociala frågor är trots allt 

politikers främsta ansvar och att det inte ska läggas på företagsledningar (Ibid.). Om företag 

tar stort ansvar gentemot sina intressenter kan det leda till att det sker felfokusering och 

företaget riskerar att bli ineffektivt (Ibid.). Friedman är en av kritikerna mot CSR, han anser 

att det föreligger ett företag att maximera vinsten till ägarna (Carroll & Shabana, 2010). CSR- 
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aktiviteter när det gäller de sociala frågorna ska inte läggas på företagsledare då de kanske 

inte har de rätta kvalifikationerna att ta hand om den typen av frågor, då de ofta fokuserar på 

finansiella och operationella frågor i första hand (Davis, 1973 i Carroll & Shabana, 2010). Ett 

ytterligare argument mot CSR är att det inte stärker konkurrenskraften globalt (Carroll & 

Shabana, 2010). De här argumenten stiftades för några decennier sedan, trots det finns det 

fortfarande kritiker som håller fast vid att CSR inte är något ett företag ska fokusera på 

(Carroll & Shabana, 2010). Att ha ett kritiskt synsätt på CSR är något som är fullt legitimt 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s.76). Jan Tullberg har uppvisat kritik mot CSR, då 

han anser att det är en trend som företag väljer att följa för att det förväntas men inte för att 

det förbättrar företaget (Ibid.). Ytterligare en ekonom David Henderson menar att CSR 

påverkar företag och även ekonomin negativt, eftersom det ger företaget högre kostnader och 

sänkt lönsamhet (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s.76). 

2.2.3 Window- dressing  

Det finns de som är skeptiska till ett företags CSR- arbete, att det bara pratas om det och att 

det inte sker något riktigt arbete (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s.124). Rädslan är 

att det är något som används för att marknadsföra företaget men att det inte finns en verklig 

förankring i organisationen (Ibid.). Därför är det viktigt att i ett företags kommunikation av 

sitt CSR- arbete både visa upp det som händer som är positivt samtidigt visa en ärlighet i vart 

det finns brister, vilket skapar en ökad trovärdighet (Ibid.). Att kommunicera ett CSR- arbete 

som faktiskt inte sker kallas window- dressing och det ses som intressentbedrägeri. Det skulle 

vara en skandal för det företag som blir avslöjat (Ibid.). 

2.3 CSR inom hotellbranschen 

Sedan 1992 är trenden inom hotell- och turismindustrin att lägga fokus på miljöfrågor, 

användandet av teknologi och en effektiv energiförbrukning (Kalisch, 2002 i Holcomb, 

Upchurch & Okumus, 2007). Genom att Agenda 21
1
 implementerades eskalerade frågan kring 

just de tidigare nämnda punkterna till en internationell nivå (Holcomb et al., 2007). Agenda 

21 drevs på av World Travel and Tourism Council (WTTC), World Tourism Organization 

(WTO) och Earth Council de satte internationella riktlinjer relaterade till hållbar turismnäring 

(Ibid.). Detta bidrog till att andra initiativ som ”Green Hotels” växte fram inom 

turismindustrin som en samhällskoncern för miljön (Green Hotels Association, 2005 i 

Holcomb, Upchurch & Okumus, 2007). Det var Green Hotels Association som stod bakom 

                                                           
1
 Agenda 21 – FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling (Regeringen, 2011).   
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”Green Hotels” och fokuset ligger på att program designas för att spara vatten, energi och 

hantera avfall inom hotellsektorn. Ett exempel på ett program som har fått positiv respons i tio 

år från både de anställda och gästerna är lapparna på rummen om att gästen kan spara sina 

lakan och handdukar i mer än ett dygn (Ibid.). 

CSR förekommer och är ett aktuellt ämne inom hotellbranschen (Holcomb, Upchurch & 

Okumus, 2007). Allt mer ledande hotellföretag arbetar med CSR- frågor och rapporterar det 

via sina hemsidor (Ibid.). Några exempel är Choice Hotels, Hilton Corporation och Starwood 

Hotels (Kang, Lee & Huh, 2010). Det är de mest stabila företagen som är villiga att etablera 

CSR i verksamheten (Garay & Font, 2011). Carmona et al, 2004 menar i Garay & Font, 2011 

att en viktig variabel om ett hotell tillämpar ett socialt ansvarstagande är om hotellet tillhör ett 

varumärke eller kedja. Detta då det anses underlätta om man tillhör en grupp, då det finns ett 

större tryck från intressenterna (Ibid.).    

Holcomb, Randell och Okumus, (2007) har gjort en undersökning för att se vad de största 

hotellföretagen rapporterar. Denna undersökning gjordes genom att undersöka hotellens 

hemsidor, årsredovisningar och CSR- rapporter som var tillgängliga på internet. Av alla de 

observerade hotellen var det Hilton Corporation som hade den mest detaljerade informationen 

gällande CSR- aktiviteter. Som en länk på deras hemsida fanns en 84 sidor lång rapport. 

Denna rapport berörde områden som mångfald, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, 

hållbarhet och miljö (Ibid.). Även Accors och Marriott International hade CSR- rapporter 

(Ibid.). Som ett resultat av fokus på socialt ansvar har många internationella hotellkedjor 

startat egna CSR- projekt (Bohdanowicz & Zientara, 2008). Vissa hotell väljer att uttryckligen 

visa sitt engagemang, initiativ och resultat på företagshemsidorna medan andra hotell väljer 

att begränsa informationen (Ibid.).  

2.3.1 CSR på Svenska hotell 

Många av de stora hotellkedjorna är internationella och bedriver även verksamheter i Sverige 

som Choice Hotels, Hilton Corporation och Marriott International. Men en tidigare inte 

nämnd hotellkedja som har sitt säte i Sverige är Scandic, som varit banbrytare när det handlar 

om socialt ansvarstagande (Bohdanowicz & Zientara, 2008). Under tidigt 1990-tal 

introducerade Scandic ett miljöprogram som några år senare tog plats i ett CSR- program vid 

namn ”Omtanke”. Scandic vann även pris 2007 på MKG Hospitality Awards
2
 i Paris för bästa 

                                                           
2
 MKG Hospitality Awards- Worldwide Hospitality utmärkelse skapad av Georges Panayotis för att främja 

initiativ av besöksnäringen i hela världen. 
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CSR- program (Bohdanowicz & Zientara, 2008). Choice som har en stor plattform med hotell 

i Norden anser att socialt ansvarstagande är ett av de viktigaste områden att satsa på idag och 

kommer även att vara det under kommande år (Choice, 2012). De har även ett utvecklat CSR- 

program som de valt att kalla WeCare (Ibid.). De här visar på att svenska hotellkedjor arbetar 

med CSR.           

2.4 Problemdiskussion 

Maignan och Ferell (2004) menar att det viktigaste utifrån ett CSR- perspektiv vid företags 

marknadsföring är att det finns ett behov hos externa intressenter och att företaget verkligen 

visar känslighet för samhällsfrågor. Inom hotell kan det antas att vissa gäster är intresserade 

av samhälls- och miljöfrågor och vill veta om hotellet de bokar tar hänsyn till de här frågorna.  

Bohdanowicz och Zientara (2008) säger att vissa hotell uttryckligen väljer att visa sitt 

engagemang, initiativ och resultat för CSR- arbete på företagshemsidor medan andra hotell 

väljer att begränsa denna information. Man kan då undra varför vissa hotell väljer att hålla 

informationen inom organisationen, då det kan vara avgörande för om en bokning sker eller 

inte. Det kan betyda att de hotell som väljer att marknadsföra det utåt gör mer än de hotell 

som håller det inom organisationen. Men det skulle även kunna betyda att de hotell som väljer 

att inte marknadsföra sina CSR- aktiviteter egentligen gör mera, men de vill hålla det inom 

organisationen för att det ska kännas mera genuint. Borglund, De Geer och Halvarsson (2009) 

menar att det finns de som är skeptiska till ett företags CSR- arbete, då det kanske bara pratas 

om det utan att något riktigt arbete sker. Maignan, Ferrell och Ferrell (2005) anser att för att 

marknadsföra sitt CSR- arbete bör företag inte bara se till effekterna som påverkar gästen 

direkt utan också marknadsföra det som inte påverkar gästen direkt utan det som påverkar 

samhället.  

De Geer (2009, s.13) menar i Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) att CSR har kommit 

för att stanna och företag ska ta ett socialt ansvar, men frågan är hur de ska göra det? CSR 

sker på långsikt och företag bör planera för framtida CSR- aktiviteter. Om hotell gör som 

Maignan, Ferrell och Ferrell (2005) anser och inte bara ser till faktorer som påverkar gästen 

direkt utan även arbetar för samhället kan det antas att i framtiden bidra till att hotellets 

varumärke stärks och hotellets lönsamhet på långsikt ökar. Det här argumentet stärks genom 

Grigore (2009)  menar på att arbete med CSR kan bidra till finansiella resultat, att varumärket 

stärks och att företaget får ett gott rykte. Menon och Kahn (2003) menar i sin artikel att 

företags engagemang i CSR- frågor även kan bidra till kundlojalitet. Det borde ses som 
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intressant för hotell då det kan bidra till fler återkommande gäster samt att de nöjda gästerna 

sprider god word-of-mouth till andra kommande gäster. Men varför gör vissa hotell på det ena 

eller andra sättet och hur det påverkar det valet företaget?  

 

3 Syfte och frågeställning  

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att med ett kritiskt förhållningssätt undersöka hur ett hotell i Örebro 

arbetar med Corporate Social Responsibility och hur de väljer att visa på det utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv.  

3.2 Frågeställning 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att visa på sitt CSR- arbete i hotellets 

marknadsföring gentemot att hålla det inom organisationen?  

 

4 Metod och material 

Här vill författarna redogöra för vilken typ av studie som genomförts och vilken typ av metod 

som använts för studien. Avsnittet fortsätter med en beskrivning av hur det vetenskapliga 

materialet till bakgrunden samlats in. Sedan presenteras det utvalda hotellet samt valet av 

respondenter för att vidare leda in på utförandet av intervjuerna. Sedan avslutas 

metod/material avsnittet med studiens validitet och reliabilitet. 

4.1 Metodval  

Studien är baserad på kvalitativ forskning vilket är en strategi som är induktiv och tolkande 

(Bryman & Bell, 2003, s.297). En kvalitativ forskning bygger till skillnad från den 

kvantitativa forskningen mer på ord än siffror (Ibid.). Semistrukturerad intervju är en 

kvalitativ intervjuform där både intervjuare och intervjuperson är medskapare i ett samtal 

(Davidson & Patel, 2011, s.82). Under en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över 

relativt specifika teman som ska beröras under intervjun, det brukar kallas intervjuguide 

(Bryman & Bell, 2003, s.363). Det ger intervjupersonen en stor frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt (Ibid.). En semistrukturerad intervju ger möjlighet för intervjuaren att ställa 
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frågorna i en annan ordning samt att det ger möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten 

för att anknyta till något respondenten sagt (Bryman, 2008, s.415). Intervjun för den här 

studien utformades efter temat CSR och inleddes med allmänna frågor om respektive 

respondents bakgrund i branschen. För att sedan leda vidare in på begreppet CSR, med miljö, 

sociala och etiska frågor samt även frågor som specifikt svarar på studiens syfte som handlar 

om marknadsföring med CSR. För att underlätta skapades intervjuguiden med frågorna först 

sedan en efterföljande argumentation för varför varje specifik fråga ställs. För att få en 

utförligare beskrivning av intervjuguiden (se Bilaga 1).  

4.2 Vetenskaplig insamling   

Insamling av det vetenskapliga materialet till studiens bakgrund samlades in via sökningar i 

olika databaser, de databaser som använts i studien var Elin, Google Scholar, Leisure Tourism 

och Web of Knowledge. Örebro Universitetsbiblioteks samlings- sökbas Summon användes 

även. De artiklar som valdes ut hittades via sökord som: ’Corporate Social Responsibility’, 

’Critisim’, ’Hotel’, ’Hospitality’, ’Marketing’, ’Valuebased’ och ’Window-dressing’ i olika 

kombinationer. Artiklarna har studerats genom att ett stort antal abstract lästes igenom för att 

sedan välja ut sju stycken vetenskapliga artiklar som legat till grund för bakgrunden i studien. 

De sju vetenskapliga artiklarna var reviewed. För att komplettera bakgrundmaterialet har även 

andra artiklar utan den benämningen används. En sökmatris gjordes för att få en utförligare 

bild av hur de vetenskapliga artiklarna sökts fram i de olika databaserna, det gjordes även för 

att undvika att söka på samma saker flera gånger. Relevanta böcker inom ämnet Corporate 

Social Responsibility har använts. 

4.3 Urval 

Det hotellet som valdes ut för att delta i den här studien var Elite Stora Hotellet i Örebro. Elite 

är en välkänd svensk hotellkedja som bedriver verksamhet runt om i Sverige med centralt 

belägna hotell som även bedriver restaurangverksamhet. Att det blev Elite Stora Hotellet i 

Örebro berodde dels på läget som var i närområdet för författarna och det fanns kontakter 

inom hotellet. Vilket vi trodde skulle underlätta för att få möjlighet att intervjua de personerna 

som vi ansåg var relevanta för studien. Det här kan ses som ett bekvämlighetsurval. Den 

största anledningen till att hotellet valdes för studien var att det uttryckligen inte har den 

informationen på sin hemsida att de arbetar med CSR- frågor och därför väcktes ett intresse 

att undersöka varför Elite gör på ett annat sätt än andra svenska hotellkedjor. En utförligare 

beskrivning av hotellet följer nedan:  
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4.4.1 Elite Stora Hotellet, Örebro  

Byggdes 1858 och är ett klassiskt stadshotell. Hotellet är belägget i centrala Örebro och har 

133 rum, tre restauranger samt så bedrivs fest och konferensverksamhet med möjligheter att ta 

300 personer samtidigt (Elite, 2012a). På Elites hemsidas startsida står det inte uttryckligen 

något om ämnet, men genom att utforska hemsidan utförligt kan det ändå utläsas att de har 

policies som de arbetar utifrån.  Elite hotell arbetar med policies för att vara en förebild för 

deras anställda och gäster (Elite, 2012b). De arbetar utifrån miljöpolicy, jämställdhetspolicy 

och kvalitetspolicy (Ibid.). De ska verka på ett etiskt oklanderligt sätt, producera produkter 

och tjänster med god kvalitet som har minsta möjliga miljöpåverkan samt vara en arbetsplats 

för alla (Ibid.).   

4.4.2 Respondenter 

De respondenter som valdes ut för att delta i studien skulle arbeta inom en ledande position på 

hotellet. Kravet var även att de skulle tillhöra olika avdelningar, de avdelningar som valdes ut 

var administration, reception, restaurang samt städ. De här personerna valdes för att en del av 

syftet är att undersöka hur hotellet arbetar med CSR och det är då intressant att undersöka hur 

olika avdelningar arbetar med det inom ett och samma hotell.  De personer som sedan valdes 

ut var assisterande hotelldirektör, försäljningschef, hovmästare, husfru och receptionschef. De 

här personerna valdes för att det kan tänkas att de har olika saker på respektive avdelning att 

främst ta hänsyn till när det kommer till CSR- arbete. Att intervjua olika avdelningar ger 

också en möjlighet att undersöka djupare i företaget för att se vad för typ av arbete som sker 

samt vad det finns för medvetenhet kring ämnet. Det kan tänkas att assisterande hotelldirektör 

och försäljningschefen har en större insikt i marknadsföringsarbetet men det är ändå intressant 

och se de andras insikt och idéer.   

4.5 Pilotstudie 

Enligt Bryman & Bell (2003, s.191) kan en pilotstudie avgöra hur pass bra frågornas 

ordningsföljd är och genom att en pilotstudie genomförs kan en del frågor behöva byta 

ordning. Pilotstudie används för att säkerhetsställa att studien i sin helhet blev bra och 

eventuella oklarheter kring frågorna kan redas upp och diskuteras innan den planerade 

intervjun sker (Ibid.). Inför intervjuerna gjordes en pilotstudie på en person med många års 

erfarenhet i hotell och restaurangbranschen. Som resultat av vår pilotstudie upptäckte vi att 

vissa frågor behövde formuleras om för att bli mer öppna frågor, för att inte missa något 

intressant som respondenten kunde svarat. Vi behövde även byta ordningsföljd på några 
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frågor för att intervjun skulle ha ett bra flyt. Genom att vi utförde en pilotstudie blev vi mer 

säkra och tillfreds med rollen som intervjuare.  

4.6 Genomförande  

Intervjuerna ägde rum på Elite Stora Hotellet i Örebro där alla respondenter var verksamma. I 

början av alla intervjuer frågade vi respondenterna om de ville vara anonyma samt om de gav 

tillåtelse till ljudupptagning som underlättade vår bearbetning av rådata. Det är viktigt att 

fråga respondenterna innan om man får använda deras namn i det sammanställande resultatet. 

Alla respondenter gav godkännande till att vi fick använda deras namn i uppsatsen, trots det 

så har vi valt att i det sammanställda resultatet använda deras yrkestitel. För att underlätta för 

läsaren togs det här beslutet då inte läsaren kan blanda ihop namnen på de olika 

respondenterna. 

Den första intervjun ägde rum med assisterande hotelldirektören på hotellets veranda i 

anslutning till matsalen. Tidpunken för intervjun var onsdagen den 9 maj, 2012 klockan 

13.30, vilket innebar att lunchen var avslutad och det var en lugn miljö i den delen av hotellet. 

Intervjutillfälle nummer två med receptionschefen var bokad torsdagen den 10 maj, 2012 

klockan 13.00 och även den ägde rum på hotellets veranda då miljön var lugn. Fredagen den 

11 maj, 2012 klockan 09.00 var intervjutillfälle nummer tre med försäljningschefen. Den här 

intervjun ägde rum i lobbyn på hotellet, miljön där var lite mera rörlig då det var många 

utcheckningar den morgonen. Efter avslutad intervju med försäljningschefen förflyttade vi oss 

till hotellets veranda för intervju med husfrun. Efter lunch fredagen den 11 maj, 2012 skedde 

intervju nummer fem med en av hovmästarna på hotellet. Denna intervju skedde på hotellets 

nyöppnade restaurang Paolos. Där var det fortfarande många lunchgäster kvar och ljudnivån 

var högre än vid de andra intervjutillfällena. Dock påverkades inte resultatet av intervjun av 

miljön.  

Varje intervju var omkring 30 minuter. Respondenten fick inte på förhand reda på 

intervjufrågorna utan bara vad intervjun skulle beröra. Det här gjordes för att vi inte vill att 

respondenten innan skulle kunna förberedda sig utan vi ville fånga deras direkta 

uppfattningar. Intervjuguiden var med vid varje intervju för att vara ett stöd för oss som 

intervjuare. Dock skedde det vid vissa tillfällen bortfall av frågor då respondenten inte visste 

hur de skulle besvara frågan. Det hände också att vi förklarade utförligare vad frågan innebar 

för att respondenten skulle erhålla en tydligare bild och skapa förståelse för frågan. Efter varje 

intervju transkriberades materialet för att vi lätt skulle kunna ha tillgång till det som spelades 
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in för att underlätta vid sammanställning av studiens resultat. Genom att föra ljudupptagning 

och sedan transkribera materialet har vi kunnat gå tillbaka till materialet och titta på det igen 

för att inte missa viktig information.            

4.7 Validitet och reliabilitet     

Inom den kvalitativa forskningen är det svårt att förhålla sig till begreppen validitet och 

reliabilitet på samma sätt som i den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2003, s.304). 

Kvalitativ forskning handlar mer om ord och det finns en överförbarhet mellan validitet och 

reliabilitetsbegreppen i den kvantitativa forskningen som är framtagen för den kvalitativa den 

handlar om fyra begrepp: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman & Bell, 2003, s.307). Tillförlitlighet: För den här studien har vi som 

författare försökt att vara neutrala till det hotell som deltog i studien. Vi undersökte på 

förhand hotellets hemsida om vad för typ av information de hade som relaterade till CSR- 

begreppet. Det bidrog till att vi som undersökare var pålästa till det att intervjufrågorna 

skapades samt till utförandet av intervjuerna. Under intervjuerna har vi undvikit att nyansera 

och förändra den bild utan vi har utgått ifrån det som respondenterna har sagt utifrån de 

intervjufrågor som ställts. Vi har efter avslutade intervjuer erbjudit möjligheten till att läsa 

den slutliga uppsatsen, samt har en öppen dialog med respondenterna funnits med möjlighet 

för ytterligare kontakt om något skulle vara otydligt i varje enskild intervju. Överförbarhet: 

De respondenterna som deltog i studien har alla en kunskap inom hotell- restaurangbranschen 

som vi ville ta tillvara på. Fokus har legat vid att eftersträva ett djup och förstå det som varje 

respondent upplever kring begreppet. Det finns en möjlighet att överföra den här typen av 

studie på vilket annat hotell för att undersöka samma frågor även där. Pålitlighet: Studien har 

gått tillväga på det sättet som framkommer genomgående i uppsatsen, och det har eftersträvats 

en struktur som gör att det med lätthet ska gå att genomföra en liknande studie, eller bygga 

vidare i forskningssyfte. Ett viktigt krav är att den information som hämtats via databaser 

alltså artiklarna i bakgrunden, har varit relevanta och i största möjliga mån varit 

förstahandskälla. Vidare i rapporten har metodböcker varit till stor hjälp för att strukturera 

rapporten på ett följsamt sätt. Framställningen av intervjufrågorna gjordes genom att 

bakgrunden fick spegla sig i frågorna som ställdes för att det skulle skapa en röd tråd genom 

arbetet. Vi har varit källkritiska och även granskat noga det respondenterna sagt i sina 

intervjuer för att inte skapa en felaktig bild av det som rapporteras i studiens resultat. Styrka 

och konfirmera: En av oss har arbete på Elite Stora Hotellet i Örebro, vilket har varit till stor 

hjälp då vi fick intervjua de personerna som från början var tänkt för studien. Trots det har vi 
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varit objektivt inställda till det insamlade materialet och genom transkribering och analysering 

av data kunnat ge en rättvis bild av det som undersökts.  

 

5 Resultat 

Nedan presenteras respondenternas svar som utformat studiens resultat. De olika delarna 

berör ämnet CSR och anses viktiga för att presentera resultatet av studien. Resultatdelen 

inleds med en förklaring av respondenternas insyn och medvetenhet kring ämnet samt hur det 

tillämpas på Elite Stora Hotellet i Örebro för att sedan leda in på hur de arbetar med socialt- 

och miljöansvar. Vidare i resultatet presenteras ämnet kopplat till marknadsföring samt 

framtidsprojekt.      

5.1 Medvetenhet kring uttrycket CSR 

Respondenterna besvarade frågor om vad uttrycket betydde för just dem och vad de hade för 

kännedom om CSR. 

Fyra av respondenter gav svar på frågan som berörde vad CSR betyder för varje enskild 

individ med att de inte visste vad uttrycket betydde samt att de aldrig tidigare hört ordet. Men 

när intervjuaren förklarade ordet på svenska visste samtliga respondenter vad uttrycket var. 

Assisterande hotelldirektören hade tidigare hört ordet men ansåg att man inte hör just det 

ordet speciellt ofta. Hon menade också på att de oftast använder sig av andra uttryck som går 

under CSR men att de inte använder just det ordet. 

Receptionschefen hade tidigare arbetat på Scandic och de har arbetat med de här frågorna 

väldigt länge. Under den tiden receptionschefen var på Scandic gick hon på väldigt mycket 

informationsmöten kring det. Hovmästaren som intervjuades hade även hon tidigare arbetat 

på en konkurrerande hotellkedja, Choice och de är också väldigt duktiga på de här frågorna 

och hon menar också på att det här helt annorlunda där och där finns det projekt om allt 

möjligt som berör det här ämnet.  

5.2 Tillämpning på Elite Stora Hotellet 

Respondenterna besvarade frågor angående hur Elite Stora Hotellet tillämpar CSR.  

Samtliga respondenter ansåg att CSR är något som tillämpas på Elite Stora Hotellet men att 

det inte just går under den termen. Elite arbetar inte heller med något eget utformat CSR- 
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program som vissa konkurrenter gör, som t.ex. Scandic och Choice. Assisterande 

hotelldirektören är inte fullt insatt i vad som händer på huvudkontoret i Stockholm. Dock vet 

hon att frågan tas upp och diskuteras mycket vid möten och hon tror att det i framtiden 

kommer bli ett krav. Elite har inte heller någon CSR- policy men försäljningschefen 

poängterar att de har en miljöpolicy på Elite och hovmästaren menar att de även arbetar 

utifrån en personalpolicy. Assisterande hotelldirektören menar att arbetet med de här frågorna 

går lite för långsamt framåt, och tror även att det inte bara är hon som tycker det. Hon tror att 

en bidragande orsak till att arbetet går långsamt är att det är många stora avtal som behövs 

skrivas.   

Hovmästaren anser att när det kommer till en kedja så kommer alla beslut uppifrån och går i 

”50” led och de som sitter i de här leden har inte insikt i hur vår arbetssituation ser ut och hur 

vår arbetsmiljö är. Då får man bara direktiv om nu gör vi såhär och det kanske är helt 

omöjligt. Försäljningschefen menar att Elite som kedja tidigare varit att alla hotellen sköter 

sitt egna men nu när kedjan växer och blir större hela tiden har det blivit mera kontrollerat 

från ledningens sida. Nu har alla Elite hotell t.ex. samma leverantör av tvätt, papper och 

datorer. Receptionschefen tycker även att för att vara en privatägd hotellkedja med endast 22 

hotell så har Elite kommit långt om man då jämför med Scandic som är en världskänd 

hotellkedja.   

5.3 Socialt ansvar 

Respondenterna svarade på frågor om hur Elite Stora Hotellet tar socialt ansvar mot samhället 

där företaget är verksamt.  

När assisterande hotelldirektören hör ordet CSR är det första hon tänker på personalansvar 

och liknande ord. För henne är det viktigt att synas ute på alla olika avdelningar och ha en 

öppen dörr för de anställda. Hon tycker att det är viktigt att alla blir sedda och att framhäva 

alla är lika viktiga för att verksamheten ska fungera. Position spelar ingen roll, har hotellet 

inte städ har hotellet inga rum och då behövs heller inte en försäljningschef. Det är mycket 

personal alla tider på dygnet vilket bidrar till att det är svårt att se alla. Assisterande 

hotelldirektören försöker ibland gå in tidigare på morgonen för att träffa nattpersonalen och 

även stanna kvar längre på kvällarna för att träffa personalen som arbetar då. Även 

hovmästaren betonar hur viktigt det är med en bra personalpolicy annars står man där utan 

personalstyrka. Det är avdelningschefernas ansvar att sprida information om hotellet ska börja 

med något nytt projekt som berör samhället och miljön till de anställda, avdelningscheferna 
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träffas varje vecka. Assisterande hotelldirektören har som ansvar att se till att allt fungerar och 

är ute på avdelningarna och kontrollerar, men avdelningscheferna fungerar som en förlängd 

arm för henne.  

På frågan som berör om hotellet tänker utifrån ett CSR- perspektiv vid nyanställning med 

jämställdhet och mångfald svarar både assisterande hotelldirektören och receptionschefen att i 

främsta hand ser man på personligheten och erfarenheten. Men på hotellet finns det mångfald 

redan idag. Receptionschefen nämnde under intervjun att de finns en tjej som jobbar i 

frukosten som är hörselskadad, det fungerar bra trots handikappet.  

Assisterande hotelldirektören berättade att hotellet samarbetar med många skolor och tar in 

ungdomar som får praktisera och på så sätt får en insyn i verksamheten. De stöttar även nu en 

kampanj i skolarna som heter Nej till narkotika och rökning. Receptionschefen berättade att 

hotellet har arbetat med UNICEF i många år. För något år sen var hotellet med i en kampanj 

som innebar att vid varje utcheckning så bidrog de med 2 kronor till renare vatten. 

Hovmästaren informerade att hotellet alltid släcker ner vid Earth Hour och nu är de med och 

säljer Njuta böcker där en del av försäljningsintäkterna skänks till Afrika. Försäljningschefen 

påpekar att ägaren för Elite Hotell skänker mycket pengar till välgörenhet och hotellet har 

varit med i många projekt. Receptionschefen nämner att ägaren för Elite Hotell som har ett 

ursprung i Indien återanvänder mycket från sitt hemland, t.ex. så importeras porslin från 

Indien.  

Till det lokala näringslivet berättade fyra av respondenterna att hotellet stödjer och sponsrar 

idrottsföreningar i Örebro, på både dam och herrsidan. Hotellet har bland annat ett samarbete 

med fotbollsklubben ÖSK och hotelldirektören sitter med i styrelsen. Assisterande 

hotelldirektören beskriver att när de stöttar fotbollscuper kan hotellet erbjuda bra priser på 

boende för att alla ska kunna delta. Det är både en hjälp och stöttning men det är även bra för 

Örebro som stad och det drar mycket folk som bidrar till näringslivet i regionen.  

5.4 Miljöansvar 

Respondenterna gav svar på frågor som berörde hur Elite Stora Hotellet tar ett ansvar utifrån 

ett miljöperspektiv.  

Under intervjun med försäljningschefen fick vi ta del av Elite Hotells miljöpolicy. Nedan 

presenteras miljöpolicyn: 
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 Elite Hotels of Sweden arbetar för att främja en hållbar utveckling i 

samhället. Med hållbar utveckling menar vi att nu levande och 

kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. 

 Elite Hotels of Sweden eftersträvar att erbjuda produkter och tjänster 

med bibehållen kvalitet som har producerats med minsta möjliga 

miljöpåverkan. Genom att studera livscykeln på våra produkter, 

processer och tjänster är vår ambition att minimera konsumtion av energi 

och material. 

 Elite Hotels of Swedens strategi är att med kompetens och engagemang 

öka insikten om hur vår miljö utvecklas och skapa ett miljömedvetet 

företag, där de anställda känner sig delaktiga och tar ansvar för miljön. 

Vår ambition är att kontinuerligt informera våra anställda och kunder om 

våra framsteg. 

 Elite Hotels of Sweden iakttar lagstiftningen inom miljöområdet i vår 

verksamhet och följer regelbundet upp utvecklingen av denna. 

 Elite Hotels of Sweden prioriterar leverantörer som har en utarbetad 

miljöpolicy- detta gäller både för centrala inköp samt vid val av 

leverantör för de inköp som respektive hotell ensamma ansvarar för. 

 Vid varje ny hotelletablering, där Elite har möjlighet att påverka ansvarig 

byggare/fastighetsägare avseende utformning, ska Elite söka införa 

lösningar som innebär ett minimerande av energi- och vattenåtgång. 

 Elite Hotels of Sweden strävar efter att erbjuda en god och säker 

arbetsmiljö till de anställda.  

Den tidigare nämnda miljöpolicyn tillämpas på alla Elite hotell och används då även på Elite 

Stora Hotellet i Örebro. Försäljningschefen beskriver att kedjan som från början var rätt liten 

växer sig större och större. Allt fler beslut om leverantörer av olika tjänster och produkter 

fattas centralt och de innebär att alla hotellen i kedjan använder sig av samma leverantör av 

tvätt, datorer samt papper, mycket av det här har skett de senaste åren. Gästerna uttryckte att 

det fanns en brist på hotellet att det inte var tillräckligt miljöanpassade. Hotellet pratade då 

med ägaren för Elite och det togs då upp gemensamt för alla hotell att det krävdes att något 

gjordes. Det var viktigt att göra något som gick snabbt och som kunde gälla för alla hotell. 

Beslut togs då att det skulle upphandlas grön el, som innebär att den är förnybar vattenkrafts 
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el baserat på ursprungsgarantier. Försäljningschefen tror att upphandlingen skedde år 2006. 

Hon tror även att konsumentkraften har en väldigt stor påverkan på företag.  

Alla respondenter svarade att de arbetade med sopsortering som en del av hotellets 

miljöarbete. Försäljningschefen anser att när det gäller arbete med miljö så är det mycket som 

är ganska självklart men att på en stor arbetsplats kan det vara svårt att få alla att sortera, men 

hon upplever att de finns de som gör det lilla extra, hon kallar en anställd ”soppolis”. Vidare 

säger hon att de gör så gott de kan och att ambitionen finns på hotellet. Receptionschefen 

anser att sopsortering är en jättestor bit och att hon tycker att hotellet har blivit jätteduktiga på 

att sortera, man får bra verktyg från leverantörerna som underlättar sopsorteringen och i 

efterhand står vaktmästeriet och gör en extra sortering och rättar de fel som blivit. Hon anser 

att det är just den här biten som hotellet arbetar hårt med och har blivit framgångsrika i. De 

som arbetar mera administrativt på hotellet brukar även tänka på att inte skriva ut papper och 

dokument i onödan. Försäljningschefen springer också runt mycket i huset och kontrollerar då 

hon anser att arbete för en bättre miljö är viktigt. Något annat som tillämpas ur ett 

miljöperspektiv på Elite hotell är att belysningen är övervägande närvarostyrd och 

lågenergilampor och diodlampor används. Kranar och blandare som används är snålspolande 

och brevpapper och kuvert och liknade är svanenmärkt. Elite hotell ställer även krav på sina 

underleverantörer gällande t.ex. el och kemtvättsföretag.  

Städavdelningen är en väldigt stor del av hotellet och på den avdelningen arbetar man mycket 

för miljön. Husfrun berättade att de arbetar med sopsortering, allergifria linnen och 

miljövänliga rengöringsmedel. Man har även gått ifrån den gamla städtekniken med 

kemikaliska ämnen och använder sig mycket av rent vatten och microdukar. Det har även haft 

en påverkan på personalen eftersom det är bättre även för dem att slippa kemikaliska ämnen. 

Hon upplever att miljöarbetet blir mer och mer effektivt, men att det alltid kan bli ännu bättre. 

Hon påminner sin personal på frukostmöten i alla fall en gång i månaden. Vidare nämner hon 

E- produkterna som schampo och tvål på gästrummen som är en policy för samtliga Elite 

hotell men hon upplever att gästerna oftast låter de produkterna vara och istället använder sig 

av de refillpumpar som finns på hotellrummen. Hotellet arbetar också med att gästerna kan 

välja att inte byta sänglinnen samt handdukar varje dag. Husfrun berättade att ibland ser 

handdukarna och lakanen smutsiga ut och då byter städpersonalen det ändå fast gästen inte 

önskade det. Då har det ibland hänt att gästerna anmärkt på det i sin utvärdering av deras 

vistelse. Husfrun uppfattar att gästerna är duktiga på att tänka utifrån ett miljöperspektiv och 

är väldigt måna om miljön.   
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Restaurangerna utgör en stor del av Stora Hotellet och de tänker också väldigt mycket utifrån 

ett miljöperspektiv. Hovmästaren berättade att de försöker att inte slösa på saker och försöker 

att ta tillvara på speciellt maten. Hon menade att hotellet inte slänger en halv kantin med mat 

utan istället sparas maten och blir personalmat. Förut hade man även ett samarbete med 

grisfarmar och skickade då överbliven mat till dem. Tyvärr kunde hotellet inte fortsätta med 

det eftersom det kan det hända att det inte är helt säkert för grisarna då man aldrig kan 

garantera att det bara är matrester. Hotellet har också bytt ut mineralvattnet på flaskor till att 

installera egna kolsyrepumpar i festvåningen, kaffeköket, köket och på Slottet. Hovmästaren 

menar på att det här blir både ett billigare alternativ för hotellet men att det även är bättre ur 

en miljösynpunkt. Genom att ha egna kolsyrepumpar blir det även inte några onödiga 

leveranser av de här produkterna. Hon menar att ibland tappas vattnet på ett ställe för att 

sedan fraktas till en annan plats för packning och sedan än en gång till fraktas till företagen. 

Hotellen försöker även att arbeta och erbjuda mycket närproducerad mat. De har t.ex. 

närproducerat från Granhammar. I restaurangerna erbjuds även ett ganska stort utbud av 

ekologiska viner. Hovmästaren upplever att det finns ett rätt bra miljötänk.  

Assisterande hotelldirektören nämner att kökscheferna sitter just nu och tittar på att inhandla 

mer närproducerad mat och det är något de verkligen försöker med på kökssidan. Det är också 

så att det är vissa saker som inte funnits till storhushåll tidigare och det kan även vara så att 

det är tredubbelts så dyrt och det blir då svårt att försvara. Hon berättar att en sådan sak som 

kaffe som är något som förbrukats i stor mängd på hotellet. Men viljan finns att ha KRAV- 

märkt kaffe men leverantören har inte kunnat få fram det till ett rimligt pris. Problemet är att 

hotellet inte kan ta för mycket i pris från kunderna för då kan det hända att de blir upprörda. 

Dock finns det alltid KRAV- märkt kaffe på hotellet då företag som har konferenser på 

hotellet ofta vill ha sådant kaffe och är villiga att betala för det.   

5.5 Marknadsföring av CSR 

Respondenterna besvarade frågor som berörde ämnet utifrån ett marknadsföringsperspektiv 

samt hur och om de marknadsför frågor inom CSR.  

När det kommer till marknadsföring av CSR är det inget som marknadsförs eftersom hotellet 

inte tillämpar det uttrycket. Hotellet arbetar inte med ett CSR- program eller en CSR- policy. 

De arbetar med de här frågorna som CSR innefattar som tidigare nämnts i 

resultatpresentationen, de framhäver dock inte sitt arbete med socialtansvar och miljöfrågor i 

sin marknadsföring.  
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Försäljningschefen sa att de inte arbetar som Scandic gör där de här frågorna är en del av 

deras marknadsföring. Hon tror inte heller att alla kan ta den rollen och marknadsföra sig på 

det viset utan det har blivit Scandics nisch. Receptionschefen framhäver också att Scandic har 

lyckats mycket bra med sin marknadsföring av den här typen av frågor och att det påverkar 

många större företag. Assisterande Hotelldirektören sa i intervjun att de inte annonserar kring 

sitt arbete men däremot när försäljningschefen skriver avtal med kunder så har kunderna vissa 

krav och då speciellt när det kommer till miljöfrågor. Då lyfts de här frågorna och det kan 

hända att man inte får ett avtal för att man inte uppfyller vissa av kundernas krav. 

Receptionschefen berättar att för några år sedan att de statliga myndigheterna hade klausuler i 

sina upphandlingsavtal om att de i första hand inte bodde på hotell där erotiska filmer sändes. 

Då gjorde Elite ett medvetet val att ta bort de här filmerna helt, för att få tillbaka de gästerna 

till hotellet. Kraven från företag som vill boka sin hotellvistelse hos oss sätter vissa krav och 

det bidrar till att det blir en stor press på oss.  

Försäljningschefen är jättestolt över att hotellet t.ex. har grön el men det är inget som de 

skriver om, men det är något hon kan berätta när hon är på kundmöten. Hon poängterar ännu 

en gång att Scandic är duktiga på det de gör och de tittar på precis allting och det är något som 

måste göras om man ska marknadsföra sig med den här typen av frågor. Hon tror inte att det 

är något som Elite Stora Hotellet kommer att göra men hon tror ändå att de skulle kunna vara 

bättre på att tala om saker som de gör. Som nu när hotellet äntligen fått en handikapphiss för 

att personer med rörelsehinder får gå in genom en riktig entré, tidigare fick de gå in via 

varuintaget/ personalingången och det är inget som de har varit stolta över. Nu tycker de att 

det är jättekul att kunna erbjuda det här men hotellet kommer aldrig att bli helt 

handikappvänligt då det har en stor trappa i entrén. Hotellet kommer inte säga att vi är jättebra 

nu heller för vi talar hellre om för gästerna hur situationen ser ut. Det här gör vi för att de inte 

ska bli besvikna samt det inte ska fungera när de kommer till hotellet. Trots att 

försäljningschefen framhållit Scandics arbete med att marknadsföra sitt arbete, är hon ändå 

lite kritisk. Ta t.ex. sorteringen på rummen där det finns en grön och en röd behållare för 

skräp, det krävs en manual för gästen så att den kan sortera rätt. Sen undrar man som gäst när 

man bor på Scandic vad som händer med soporna efter att man sorterat? 

Fyra av respondenterna tycker att det finns både för och nackdelar med att marknadsföra sig 

utåt med den här typen av frågor. Assisterande hotelldirektören anser att det är svårt att säga 

om det finns några för eller nackdelar då de inte provat att marknadsföra sig på det här sättet.  

Försäljningschefen anser som nämnts innan att Scandic gör det väldigt bra men hon tror ändå 
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inte att alla kan göra på samma sätt. Receptionschefen är en av dem som tycker att det finns 

både för och nackdelar med att marknadsföra när kommer till det här ämnet. Men det är ingen 

gäst som uttrycker att de inte vill bo på ett hotell som är miljöanpassat, utan det är snarare 

tvärtom. Hon fortsätter med att säga att när det kommer till helhetsintrycket så vill man kunna 

stå för en produkt och att det inte bara är för syns skull, utan att man verkligen arbetar aktivt 

med det. Assisterande hotelldirektör tar upp det här med att hotellet har grön el men tror inte 

att det är något som gästerna efterfrågar vid bokning utan grön el är något som är viktigt för 

elbolag att marknadsföra sig med. Hovmästaren menar att om det är svårt att hitta information 

om de här frågorna på företagets hemsida bör man kanske göra det mer tillgängligt. Man ska 

inte behöva leta utan det står klart och tydligt. Hovmästaren har tidigare arbetat på Choice där 

de hade som krav att frukosten skulle innehålla 20 stycken artiklar som var ekologiska. Men 

vad händer när det inte finns ekologiska ägg, då måste man servera vanliga ägg trots att gästen 

förväntar sig att varan ska vara ekologisk. Det är en svår vävning, men det är skönt som 

anställd att inte ha det kraven på sig utan man gör så gott man kan men försöker göra det där 

lilla extra.  

När det kommer till frågan om information om de här frågorna kan påverka gästens val av 

hotell tror försäljningschefen att det kan det. Hon tror även att konsumenter överlag 

förutsätter att hotellen är miljömedvetna i alla led och även att man inte diskriminerar någon. 

Även assisterande hotelldirektören tror att det kommer bli viktigare med de här frågorna och 

att det går mer åt det hållet. Men i dagsläget tror hon mer att priset spelar en viktigare roll och 

att gäster letar mer efter vart det är billigast att bo än om det är miljövänligt. Receptionschefen 

tycker absolut att den här informationen kan påverka gästens val av hotell. En förfrågning 

som har ökat är t.ex. det här med KRAV- märkt kaffe. Hon anser att bara under det två 

senaste åren att människor har blivit mer medvetna om närodlat, ekologiskt och KRAV- 

märkt. Hovmästaren tror också att det kan påverka gästers val av hotell då hon anser att i 

dagsläget är alla människor medvetna om ekologiskt och hur avfall ska hanteras. Det blir mer 

och mer och det ligger i allas ansvar, därför tror hon att det har en stor betydelse. Men hon 

fortsätter med att förklara att det alltid kommer finnas de som totalt struntar i de här frågorna 

och det är ju väldigt tråkigt för företagen.    

5.6 Framtidsplaner  

Respondenterna gav svar på om det kommer att ske en fortsatt utveckling av CSR samt och 

det fanns några nu redan planerade projekt.  
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När det kommer till frågan om det redan nu finns några planer på projekt inom Elite så vet 

inte assisterande hotelldirektören om det gör det. Men när man ser till personalfrågorna 

kommer avdelningscheferna i höst gå en ledarskapsutbildning för att bli tryggare i sin roll 

som avdelningschef. När det kommer till avfallshantering och att nå ut med den 

informationen till personalen har hotellet kommit en bit på vägen, med de nya kärlen som 

underlättar att utbilda. Vi har sett att det kommit mycket mera i komposten, frukosten har 

kommit ett steg längre där har det skett mer repetitioner.  

Både den assisterande hotelldirektören och försäljningschefen nämnde att hotellet just nu 

håller på att byta ut alla lampor på hotellet till LED- lampor, och det är en stor satsning för 

miljön. Det är mycket lampor på hotellet, i alla nyrenoverade rum finns den här typen av 

lampor. Hotellet har nu börjat byta i korridorer och allmänna ytor. Hotellet släpper ut lite 

onödigt mycket värme i ventilationen därför planerar Elite Stora Hotellet för ett 

värmeåtervinningssystem. Hovmästaren har inte hört om det sker något nytt kopplat till det 

här ämnet. Fokus ligger nu på att se till att sommarverksamheten kommer igång ordentligt. 

Inte heller husfrun har hört något om kommande planer och projekt.  

Assisterande hotelldirektören nämner att när det gäller att marknadsföra de här frågorna i 

framtiden så är det mycket möjligt att de kommer att börja göra det. Hon kan inte säga med 

säkerhet att det inte kommer att hända. Hon tror med tiden att frågor kring det här kommer att 

lyftas mer och då kommer Elite även vilja skriva om det, att det blir en naturlig del. 

Försäljningschefen har ingen aning om det är något som planeras att marknadsföra. Elite har 

anställt en ny försäljnings- och marknadschef för hela koncernen och hon kanske har andra 

tankar och idéer. Försäljningschefen för Elite Stora Hotellet kan tycka att det faktiskt kan vara 

bra om den här informationen når ut mer och att det planeras för en ny hemsida som är mer 

interaktiv. Sen tror hon även om det inte står i annonser och liknande utan att det förmedlas på 

hemsidan så att det finns tillgängligt för de som söker det, är något som kan vara en fördel. 

Hon avslutar med att säga att det aldrig kan vara dåligt att berätta om det som man är bra på.  

6 Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar, en resultatdiskussion och en metod och 

materialdiskussion. I resultatdiskussionen kopplas bakgrundsmaterialet ihop med resultatet 

och diskuteras med författarnas egna åsikter. I metod och materialdiskussionen diskuteras 

studiens metodval.   
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6.1 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen analyseras det hur Elite Stora Hotellet arbetar med Corporate Social 

Responsibiliy och hur de väljer att visa på det i sin marknadsföring samt andra reflektioner 

som uppstått under arbetet med studien.  

6.1.1 Medvetenhet kring uttrycket CSR 

Uttrycket CSR fanns redan på 1950-talet men det växte fram och etablerades på marknaden 

under 1970-talet (Carroll, 1999 i Kang, Lee, Huh, 2010). Trots det här var det bara en av 

respondenterna som tidigare hade hört uttrycket. Fyra respondenter gav till svar att de aldrig 

tidigare hört uttrycket och heller inte visste vad det betydde. CSR är ett företags ansvar 

gentemot den omgivning där den är verksam, för samhället och miljön (Business Dictionary, 

2011). När vi under intervjun förklarade med den tidigare nämnda beskrivningen av uttrycket 

skapades en medvetenhet och det väcktes idéer. Respondenterna började direkt berätta vad de 

faktiskt gjorde på hotellet, även om det inte just använder CSR som ett uttryck för det. CSR 

förkommer och är ett aktuellt ämne inom hotellbranschen (Holcomb, Upchurch & Okumus, 

2007). Många stora hotellkedjor som Hilton Corporation, Starwood och Choice Hotels 

tillämpar CSR och visar på det via sina hemsidor (Kang, Lee & Huh, 2010). Därför kan vi 

anse att det kanske borde vara ett uttryck som människor i hotell- och restaurangbranschen 

bör vara vana vid att höra.      

6.1.2 Tillämpning av CSR  

Samtliga respondenter menade att de ansåg att CSR är något som Elite Stora Hotellet arbetar 

med även om deras arbete inte går under just den här termen. Elite arbetar heller inte efter 

något speciellt CSR- program som Scandic och Choice då de inte väljer att kalla sitt arbete 

med de här frågorna för CSR. Scandic har varit banbrytande i Sveriges hotellbransch då det 

kommer till de här frågorna och deras CSR- program ”Omtanke” har vunnit pris som bästa 

CSR- program (Bohdanowicz & Zientara, 2008). Även Choice har ett utvecklat CSR- 

program som kallas WeCare (Choice, 2012). En respondent poängterar att hon inte är insatt i 

vad som händer på huvudkontoret i Stockholm, men att hon vet att frågan är uppe mycket och 

att hon i framtiden tror att det kommer bli ett krav på företag att arbeta med frågor som 

påverkar samhället och miljön. 

Eftersom Scandic har blivit så pass framgångsrika med sitt CSR- program kan man ändå 

undra varför inte fler svenska hotellkedjor tar efter Scandic och har dem som en förebild när 

det kommer till de här frågorna. Kanske behöver de här frågorna bli mer koordinerat ifrån 



29 
 

Elites sida för att kunna tillämpa det i större utsträckning på sina hotell. En respondent 

menade att tidigare hade varje hotell inom Elite fått göra mer hur de vill, men nu när kedjan 

växer mer och mer har det ändå blivit mera styrt från ledningens sida. Nu har alla Elite hotell 

t.ex. samma leverantör av tvätt. Kanske bör även kedjan utforma ett CSR- program som kan 

gälla för alla hotell inom koncernen. En viktig variabel om ett hotell vill tillämpa CSR är om 

hotellet tillhör ett varumärke eller kedja (Carmona et al, 2004 i Garay och Font, 2011). Det 

anses underlätta att tillhöra ett varumärke eller kedja vid implementering av CSR då det kan 

antas finnas ett större tryck från intressenterna (Ibid.). Hotellet i undersökningen tillhör 

hotellkedjan Elite och därför kan det antas att det finns ett större tryck från intressenter. CSR 

är inte bara företagets enskilda värden och principer, utan bygger också på en förståelse för 

intressenter (Smith, 2003 i Axell & Rudin, 2006). Intressenter kan vara ägare, kunder, 

anställda, miljön och samhället (Borglund, De Geer & Halvarsson, 2008, s.64). Hotellet 

bedriver mycket verksamhet utöver hotellet och många lokala gäster kommer till hotellet och 

restaurangerna. Därför kan de antas att de lokala gästerna är måna om miljön och samhället 

runt om Örebro och vill därför veta vad hotellet gör. Det kan även antas att kommun och 

landsting vill veta vad aktörerna bidrar med.    

Trots att Elite inte har något CSR- program som gäller för hela kedjan arbetar de ändå med de 

här frågorna. Respondenterna menar på att det fungerar bra och alla hotell gör det de kan för 

samhället och miljön där de är verksamma. En respondent tycker att Elite, som en privatägd 

hotellkedja med endast 22 hotell har kommit långt om man jämför med Scandic som ändå är 

en världskänd hotellkedja. Men en respondent anser att arbetet med de här frågorna går lite 

för långsamt framåt, och hon tror även inte att hon är ensam om att tycka det. Om Elite 

implementerar ett CSR- program vet varje enskilt hotell vad som gäller och vad de ska göra, 

och kanske skulle de då också kunna göra mer för samhället och miljön. Då skulle inte arbetet 

bli lika tidskrävande för varje enskilt hotell då de inte behöver planera sina projekt själva utan 

det följer ett redan utformat program. Men samtidigt menade en respondent att när ledningen 

beslutar något så är de inte så pass insatta i hur det ser ut på varje enskilt hotell. Något som 

fungerar på ett hotell kanske inte fungerar på ett annat. Det finns för- och nackdelar med båda 

sätten att arbeta, och det som är det viktigaste är att få med hela verksamheten vilket man än 

väljer och verkligen arbeta med frågorna.    

6.1.3 Socialt ansvar 

CSR är ett uttryck som används för att beskriva företags ansvar för effekterna av 

verksamheten utifrån olika intressenters perspektiv (Heal, 2005 i Hassel, Larsson & Nore, 
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2011, s.21). Intressenter kan exempelvis vara anställda, leverantörer och det lokala samhället 

(Ibid.). En av respondenterna sa när hon hörde ordet CSR att det första hon tänker på är 

personalansvar. CSR är inte bara ansvar mot de externa intressenterna, utan även de interna 

och personalfrågor är en viktig del av CSR. Förbättrade arbetsvillkor för de anställda, ökad 

mångfald och jämställdhet är uttryck som går under samlingsordet CSR (Borglund, De Geer 

& Hallvarsson, 2009, s.111). 

En respondent anser att det är viktigt att se alla på arbetsplatsen, utan städare så har hotellet 

inga rum och då behövs inte heller en försäljningschef. Elite arbetar utifrån en personalpolicy. 

Det visar ändå att hotellet anser att bitar som ingår inom CSR är viktiga och de har en grund 

att bygga vidare ett CSR- program på. Med tanke på att förbättrade arbetsvillkor, ökad 

mångfald och jämställdhet är delar av CSR, så frågades det vid intervjun om det var något 

som hotellet arbetade med. De menade att vid nyanställning så tittar de mest på personens 

personlighet, erfarenhet och den som passar bäst för tjänsten istället för etisk bakgrund och 

kön, hotellet har i dagsläget mångfald.  

Elite Stora Hotellet bidrar till samhället på flera olika sätt. För det lokala samhället som är en 

extern intressent tar de in ungdomar som får praktisera och lära sig ett yrke på hotellet. Det 

här kan vara ett bra sätt för ungdomar som vill utbilda sig inom branschen att få en större 

insikt om hur branschen fungerar samt att det kan bidra till arbete efter avslutad praktik. 

Genom att hotellet tar in praktikanter som kan övergå i en anställning tar det ett viktigt socialt 

ansvar mot omgivningen. De bidrar även till att sponsra flera idrottsföreningar i Örebro. Vid 

stora cuper och liknade erbjuder de billigare logi och i utbyte får de marknadsföring. Det här 

bidrar både till turismnäringen för Örebro som stad men även till hotellet. Det kan anses bli en 

win-win-situation då klubbarna kan fortsätta anordna cuper och liknade då de har sponsorer 

och hotellet får gäster till hotellet samt att Örebros turismnäring ökar. Det skapar även rörelse 

i staden och på så sätt bidrar det till andra företag som är verksamma i Örebro.      

6.1.4 Miljöansvar 

Respondenterna i undersökningen sa som tidigare nämnt att de inte arbetar med just CSR- 

begreppet på Elite Stora Hotellet men att det finns mycket annat de gör som faktiskt går under 

det begreppet. Pågrund av det finns det ingen CSR- vision eller policy de arbetar efter. Elite 

Stora Hotellet har däremot en miljöpolicy de arbetar efter på samtliga Elite hotell. Ett initiativ 

som togs var när ”Green Hotels” startade som är ett program som används inom 

hotellbranschen, fokus ligger vid att spara vatten, energi samt att hantera avfall (Green Hotels 
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Association, 2005 i Holmbomb et al. 2007). Samtliga respondenter nämnde i intervjuerna att 

sopsortering är något som utgör en viktig del på hotellet när det kommer till arbetet med 

miljön. De har fått bra verktyg från deras leverantörer som underlättar utbildning av personal 

på avfallshantering. Trots det upplever en av respondenterna att det är svårt att nå ut till alla 

och att se till att alla verkligen gör rätt. En annan nämner att det är något de inom hotellet är 

duktiga på det och att de kommit en lång bit på vägen. För att få alla involverade krävs det 

utbildning men inte bara en gång, utan det krävs att påminna personalen ofta. Hotell och 

restaurangbranschen är en stressig miljö och det är lätt att det blir lite fel ibland.  

Scandic hade under tidiga 1990-talet ett miljöprogram som de senare implementerade i deras 

nuvarande CSR- program ”Omtanke”(Bohdanowicz & Zientara, 2008). Det vi kan tycka efter 

att ha undersökt Elite Stora Hotellet är att de har verktyg för att bygga vidare med sin 

miljöpolicy och på det viset använda det som en grund för någon typ av CSR- program inom 

kedjan. Det har även som tidigare nämnt en personalpolicy som även den skulle kunna vävas 

in i ett CSR- program.    

Elite Stora Hotellet arbetar med grön el som var en upphandling som en av respondenterna 

tror ägde rum 2006. Det är något de är väldigt stolta över på hotellet och något de kan berätta 

när de är ute på kundmöten. Heikkurinen (2009) menar att ett ansvarsfullt företagande ökar 

både kostnadseffektiviteten genom att spara på naturens resurser och ger ökad differentiering 

vilket skapar ett mervärde för ett företag då en positiv bild skapas. 

Något som tidigare nämnt är ”Green Hotels” och ett av deras program som har fått positiv 

respons i tio år, av både de anställda och gästerna på ett hotell är lapparna på rummet om att 

gästen kan spara sina lakan och handdukar i mer än ett dygn (Green Hotels Association, 2005 

i Holmcomb et al. 2007). En respondent berättar i sin intervju att det är något som gästerna 

använder sig av och hon uttrycker att gästerna är duktiga på det och är måna om miljön. 

Vilket visar på att hotellet likväl som gästerna som bor där har tagit ett steg i att spara in på 

resurser vilket på långsikt har en positiv påverkan på miljön. Det här programmet är något 

som har fungerat i tio år, och det här bevisar att det har haft genomslagskraft. Genom att 

arbeta med det här och involvera gästerna i miljöarbetet sprider det sig en medvetenhet inte 

bara inom organisationen utan även ut i samhället.  

Andra initiativ hotellet har tagit för att kunna bidra till en bättre miljö är att de har tagit bort 

städprodukter med kemikaliska ämnen både för miljö men också för personal. De har även 

installerat mineralvattenpumpar på anläggningen för att minimera transporter samt plast- och 
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glasretur. Hotellet försöker att arbeta med närproducerat samt erbjuda KRAV-märkt kaffe till 

de som önskar det. Att hotellet tar ett miljöansvar är det inga tvivel om, men samtidigt blir 

man kritisk då de inte gör något mer än något annat hotell gör för miljön. Det Elite Stora 

Hotellet gör för att ta ett miljöansvar är genomtänkt men det kanske inte är att ta det ett steg 

längre för att synas på marknaden med de här frågorna. Genom att ett företag tar ansvar kan 

de bli mera konkurrenskraftigt (Grigore, 2009). Men det är svårt att bli konkurrenskraftigt om 

man fortsätter att göra allt likadant som alla andra. En respondent menade att alla räknar med i 

dag att företag tar ansvar. Det här resonemanget stöds av Menon och Kahn (2003) som menar 

att dagens samhälle vill gynna företag som stödjer etiska värden. Därför kanske företag bör 

ligga ett steg före och göra mer än vad som förväntas av dem.   

6.1.5 Marknadsföring av CSR  

CSR- marknadsföring var ett uttryck som infördes redan under 1970-talet då man insåg att 

marknadsföringen också bör ta hänsyn till samhällets intressen (Abratt & Sacks, 1988). 

Podnar och Golob (2007) menar efter sin undersökning att CSR ut mot intressenterna bör vara 

en del av företags marknadsföring. Trots det här är det inget Elite Stora Hotellet gör i 

dagsläget. En respondent menar att Scandic redan har tagit platsen för att marknadsföra de här 

frågorna, och att det då inte går att ta den platsen. En respondent tycker också att Scandic har 

lyckats bra och att de påverkar större företag. Även om Elite Stora Hotellet inte marknadsför 

sig utåt med de här frågorna, finns det ändå vissa kunder som de skriver avtal med som 

efterfrågar information. En respondent tror inte det är något som Elite Stora Hotellet i 

framtiden kommer att göra, men hon tror ändå att de skulle kunna vara bättre på att berätta 

vad de faktiskt gör. Hon forstätter med att det aldrig är dåligt att marknadsföra något som man 

är bra på. Men hotellet tror ändå att det inte går att ta Scandics plats som marknadsföre av 

CSR. Trots det kan man se att gästens krav på företag ökar när det kommer till att ta ansvar 

för samhället och miljön. Vi kan se en fördel i att Elite i framtiden marknadsför sig med de 

här frågorna, då det kan antas finnas en efterfrågan. Bara för att Scandic i dagsläget har tagit 

en plats, betyder det inte att den platsen är deras. Skulle Elite göra mer än det som förväntas 

av dem så kanske de kan vinna marknadsandelar och bli större än Scandic på de här frågorna. 

Men det som är viktigt är att det fortfarande sker genuint och för samhället och miljön i 

främsta hand. CSR anses vara värdeskapande för ett företag och CSR kan på långsikt bidra till 

vinstmaximering (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s.97). Men för att det ska kunna 

bidra till vinstmaximering måste arbetet ske genuint samt planeras på långsikt för företaget.    
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Om man vill marknadsföra CSR är det viktigt att företaget i praktiken övervakar och uppfyller 

intressenternas önskemål, behov, förväntningar, intressen och beteende (Podnar & Golob, 

2007). Ett initiativ Elite Stora Hotellet har tagit för sina gäster med funktionshinder är att 

installera en handikapphiss. Men även fast de har installerat en hiss så vill hotellet ändå inte 

marknadsföra sig som ett handikappanpassat hotell, då de inte anser att de kan vara det. De 

vill inte att gäster ska komma till hotellet och bli besvikna, därför marknadsför dem sig inte 

med det. Smith (2003) menar i Axell och Rudin (2006) att en CSR- strategi måste vara 

genuin, noggrant uttänkt och den måste vara unik. Att hotellet inte marknadsför sig som ett 

handikappvänligt hotell är noggrant uttänkt och genuint. De vill inte att gäster kommer till 

hotellet och har förväntningar som de sedan inte kan leva upp till och att gästen lämnar 

hotellet med en dålig upplevelse. Vid den här frågan känns det som hotellet har gjort rätt när 

de inte marknadsför sig med det, utan de förklarar för gästen som efterfrågar det hur det ser 

ut. En respondent menar att när det kommer till helhetsintrycket vill man kunna stå för en 

produkt och att det inte bara är för syns skull utan att man arbetar aktivt med det. Borglund, 

De Geer och Hallvarsson (2009, s.124) menar att det är viktigt i ett företags kommunikation 

av sitt CSR- arbete både visa upp det som är positivt samtidigt är det viktigt att visa upp en 

ärlighet där det finns brister, vilket skapar en ökad trovärdighet för företaget.  

Att övermarknadsföra CSR kan leda till ökat misstroende istället för att det skapar ett större 

förtroende för organisationen (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009, s.125). En av 

respondenterna har tidigare arbetat på Choice och de marknadsförde sig med att de hade 

ekologisk frukost, det innebar att 20 stycken artiklar skulle vara ekologiska. Problemet som 

hon såg med det var, vad händer när någon produkt tar slut? Gästerna har en förväntan på att 

de ska vara på det sättet. Det som marknadsförs måste kunna levereras annars kan det leda till 

att förtroendet för organisationen sjunker. Det är en fin balansgång mellan viljan att göra 

något bra och faktiskt göra något som är genomtänkt och till hundra procent genomförbart. 

Avvikelser kan alltid ske, leveranser kan utebli vilket är utom kontroll för hotellet i sig. 

Därför kan vi tycka att det är bättre att inte lova mer än vad man kan leverera utan istället vara 

ärliga och säga att ”vår förhoppning är att i största möjliga mån leverera en ekologisk 

frukost”. Att noggrant tänka ut sin marknadsföring och inte lova något som inte kan 

genomföras till 100 % gör att gäster inte förväntar sig något och då inte heller blir besvikna 

och man undviker då att bli anklagad för window-dressing. Borglund, De Geer och 

Hallvarsson 2009, s.124 menar att det bör finnas en rädsla att använda något för att 

marknadsföra företaget om det sedan inte finns en verklig förankring i företaget. Om man 
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sedan istället kan erbjuda det lilla extra utan att marknadsföra det så kan det bidra till att 

gästernas upplevelse istället stärks. Menon och Kahn (2003) säger att ett företags engagemang 

i CSR- frågor även kan bidra till kundlojalitet. Men det kan antas vara svårt att inte stärka 

kundlojaliteten genom att lova något i marknadsföringen som sedan inte kan uppfyllas fullt ut.      

Fyra av respondenterna var eniga om att det finns både för och nackdelar med att 

marknadsföra sig utåt med samhälls- och miljöfrågor. Även vi anser att det finns såväl för och 

nackdelar med att göra på det ena eller andra sättet. Vissa uttrycker sitt engagemang, initiativ 

och resultat på hemsidor medan andra hotell väljer att begränsa informationen (Bohdanowicz 

& Zientara, 2008). Varför vissa hotell väljer att visa på det medan andra väljer att begränsa 

informationen är fortfarande väldigt svårt att säga. Kanske är det så som en respondent menar 

att Scandic redan tagit platsen som marknadsförare av CSR- frågor och att det inte lönar sig 

för andra att marknadsföra sig på samma sätt. Hur mycket man än vill påstå att de här 

frågorna är viktiga för företag så är fortfarande det viktigaste för företaget att gå med 

lönsamhet. Dock är det fler i det lokala samhället och gäster som efterfrågar informationen, 

därför är det viktigt att ha det lättillgängligt och om det finns en efterfrågan bör de visa på det 

i sin marknadsföring. De flesta av respondenterna tror att de här frågorna kommer att påverka 

gästernas val av hotell i framtiden. Då måste det löna sig att marknadsföra sig utåt med de här 

frågorna och då kan det på långsikt som tidigare nämnts bidra till lönsamhet för hotellet. Dock 

är vi inte riktigt där än, som en respondent sa tittar fortfarande gäster i främsta hand på 

prisbilden.  

Även fast Elite Stora Hotellet i dagsläget inte marknadsför sig utåt utan begränsar 

informationen kan man ändå tycka att det borde vara tydligare på hemsidan. Precis som en av 

respondenterna sa kan det aldrig vara dåligt att visa vad man är bra på. Därför bör det vara 

tydligare och mer lättillgängligt för gäster som efterfrågar den här typen av information. I en 

av intervjuerna framkom det att Elite ska utveckla en ny interaktiv hemsida. Det skulle vara 

ett bra tillfälle att även ta hänsyn till de här frågorna. Det handlar inte om att Elite ska göra 

precis som Scandic och Choice har valt att göra, men att ändå få fram information till deras 

gäster. Podnar och Golob (2007) menar att vid en mix av olika marknadsföringsfrågor bör 

även CSR inkluderas. De fortsätter att förklara att ämnet bör kommuniceras och reflektera 

företagets varumärke. Kanske behöver inte CSR- frågor utgöra en stor del av hotellets 

marknadsföring utan bara vara en del. En respondent menade att ska man marknadsföra sig 

med de här frågorna måste man ta ett steg längre som Scandic har gjort. Men kanske behöver 

man bara kommunicera ut en liten del för att göra gäster medvetna om hotellets ansvar mot 
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samhället och miljön. Då kanske frågorna blir en del av varumärket och något som hotellet i 

framtiden förknippas med. Istället för att hålla all information begränsad kanske man kan 

marknadsföra en del av arbetet med frågorna till de som efterfrågar men fortfarande hålla en 

del information begränsad för att behålla det genuina. 

Att arbeta med CSR- frågor är fortfarande frivilligt för företag, så att säga att Elite bör göra 

mer är känsligt. De gör i dagsläget mycket även om det inte går under termen, men kanske bör 

de med tanke på kraven från de externa intressenterna samt efterfrågan av gästen utforma och 

implementera ett CSR- program inom en snar framtid. Elite är inte längre den lilla privatägda 

hotellkedjan utan växer mer och mer och det medför att kraven från intressenterna ökar. Som 

De Geer (2009, s.13) menar i Borglund, De Geer och Halvarsson (2009) är CSR här för att 

stanna och frågan är inte om företag ska ta ett ansvar, utan hur de ska ta ett ansvar.   

   

6.2 Metod och materialdiskussion 

Studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att fokus ligger vid ord och inte vid att mäta i 

siffror för att kunna dra generella slutsatser (Bryman, 2003). Studien har sin utgångspunkt i 

det vetenskapliga där vi började med att undersöka och leta artiklar inom ämnet Corporate 

Social Responsibility. Det viktiga med de artiklarna som byggde studiens bakgrund var att de 

var relevanta för ämnet och att de skulle vara så aktuella som möjligt. Det finns artiklar som 

är från tidigare än 2000-talet, anledningen till att de artiklarna var en del av bakgrunden var 

för att det inte finns andra som har tagit upp det senare som vi kunnat tillgå. I första hand 

valdes det att de referenser vi hittade skulle vara i förstahandskälla, det finns undantag då den 

artikeln inte fanns att tillgå i fulltext.  

Den undersökande metoden för den här studien var att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Det valet gjordes för att det ansågs vara det mest relevanta för den här studien. Vid 

strukturerad intervju har intervjuaren ett fastställt intervju- och frågeschema (Bryman, 2008). 

Frågorna ska även då ställas på samma sätt och i likadan ordning samt att frågorna ofta är 

slutna (Ibid.). Vi ville ge ett utrymme att ställa öppna frågor så att respondenten skulle kunna 

fundera och utveckla sina svar. Det skulle även finnas ett utrymme för intervjuaren att ställa 

följdfrågor på något respondenten sagt. Svaren från respondenterna var inte tvungna att svara 

direkt på syftet med studien. Därför ansågs inte strukturerad intervju passa för den här 

studien.   
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En helt ostrukturerad intervju passade inte heller för studiens syfte. Vid en helt ostrukturerad 

intervju så kan intervjuaren välja att endast ställa en specifik fråga som sedan respondenten 

får analysera och svara fritt på (Bryman, 2008). Vi ville ändå ha en intervjuguide med frågor 

som berörde syfte samt att underlätta för att skapa samtal med respondenten. Är man inte van 

vid att göra intervjuer kan det kännas som en säkerhet att ha en intervjuguide med sig. Därför 

ansågs semistrukturerad intervju passa bättre för den här studien än de andra intervjuformerna 

inom kvalitativ forskning. Fokusgrupper är också en del av kvalitativa forskningsprinciperna 

och används då man vill veta hur människor tänker och resonerar kring frågeställningar 

(Bryman, 2008). Vid fokusgrupp som metodval vill forskaren förstå att människor tänker 

olika samt varför de gör de (Ibid.). Fokusgrupp ansågs inte heller vara det kompletta 

metodvalet för den här studien då vi mera ville få fram vad hotellet gör och varför de gör på 

det sättet istället för personliga åsikter från respondenterna. Det fanns utrymme i intervjuerna 

för personliga åsikter, men frågorna var mera kopplade till hotellet.    

Alla intervjuer skedde personligen med respondenterna. Det gjordes inga telefon- eller 

mailintervjuer. Det är lättare att göra en personlig intervju då det skapas en god kontakt med 

respondenten. Vid en personlig intervju ser man även ansiktsuttryck samt kroppsspråk som 

respondenten visar. Kroppsspråk och ansiktsuttryck kan stärka svaren som respondenten ger 

genom att man ser om de är pålitliga. Med tanke på att vi även ville skapa ett samtal, så 

underlättar det att träffa respondenten personligen. Det är svårt att skapa ett samtal över mail 

och en annan risk med en intervju över mail är att respondenten inte tar sig tid att svara och att 

svaren inte blir utförliga.  

Det gavs inte tillfälle för respondenterna att förberedda sig innan på frågorna som skulle 

ställas. Det här gjordes för att vi inte ville att respondenterna skulle kunna förberedda sig på 

frågorna utan vi ville fånga deras kunskaper de redan hade. Det enda respondenterna i förväg 

visste var vilket tema som skulle beröras på intervjun. Dock intervjuade vi vid olika dagar på 

hotellet, och det som inträffade var att respondenterna förberedde andra respondenter på 

frågor som skulle komma. Det här medförde att en respondent hela tiden sa att fråga mig inte 

frågor som berör miljön. Vi valde ändå att ställa de här frågorna och under intervju så kunde 

hon ändå svara.   

Tre av frågorna som fanns med i intervjuguiden var inledande frågor som var personligt 

riktade mot respondenten. De här frågorna berörde hur länge de varit inom hotell- och 

restaurangbranschen, hur länge de arbetat på Elite Stora Hotellet samt dagliga arbetsuppgifter 
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de har. De här frågorna är inte något som används i resultatet, men de ansåg viktiga för 

utformandet av ”Trycka och otrycka källor” (se bilaga 2). Det kan även bidra till att 

respondenter känner en säkerhet i början av intervjun och blir mer bekväm i rollen som 

respondent. Hur länge det varit på Elite Stora Hotellet kan också vara en faktor till hur mycket 

insyn de har i hotellet samt en större medvetenhet om vad som görs.  

6.2.1 Etiska överväganden  

Assisterande hotelldirektören gav medgivande om att använda hotellets namn i uppsatsen, 

därför har hotellets namn samt tillhörighet till kedja nämnts genomgående i uppsatsen. Alla 

respondenter gav även ett medgivande till att namn och titel fick nämnas i uppsatsen. Trots 

det valde vi att endast benämna respondenterna vid titel. Det finns både för och nackdelar 

med att namnge respondenterna vid namn och titel. Vi valde att endast nämna respondenterna 

vid titel då vi ville underlätta för läsaren då det inte blev många namn att hålla reda på vilket 

skulle bidra till att resultatet skulle bli mer lättförståligt och tydligt. Eftersom studien 

undersöker olika avdelningar blir det naturligt att namnge titeln och då vet man vilken 

avdelning respondenten tillhör.   

 

7 Slutsatser 

Det är svårt att säga efter avslutad studie att man bör göra på det ena eller andra sättet, då vi 

inte kan bevisa vilket som är rätt. Vi kan heller inte säga om resultat vi fått fram motsvarar 

något som hade varit överförbart på ett liknade hotell med samma storlek och standard.  

En slutsats vi kan dra efter att ha genomför den här studien är att alla kanske inte behöver 

göra allting, men att alla kan göra något. Det viktigaste är att de man gör är något man 

verkligen kan stå för och kunna bevisa att det inte är window-dressing, utan allt arbete sker 

genuint. Arbete med CSR inom hotellbranschen kan bidra till att verksamheten får ett värde 

av det genom att ett större förtroende skapas för hotellet, vilket i sin tur kan generera mera 

gäster och på så sätt bidra till en vinst maximering på långsikt. Det borde vara faktorer bidrar 

till att flera hotell väjer att implementera CSR i organisationen.    

En annan slutsats som kan dras är att Elite Stora Hotellet gör mycket för samhället och miljön 

i Örebro även om de inte väljer att använda sig av termen CSR. Arbetet de gör på Elite Stora 

Hotellet är äkta och det gör inget för att verka bättre än vad de egentligen är. I dagsläget tror 
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vi inte att det här arbetet måste gå under termen CSR, men i framtiden kommer det vara en del 

av företags varumärke och det kommer finnas större och flera krav som inte bara är riktade 

mot miljön. Flera stora hotellkedjor arbetar med CSR idag och det tror vi även Elite kommer 

göra i framtiden.   

Vi anser inte att Elite Stora Hotellet har tagit fel beslut angående sin marknadsföring, men vi 

kan se en fördel med att använda uttrycket CSR samt marknadsföra de här frågorna. Det 

behöver inte utgöra en stor del av marknadsföringen men det bör vara med och bli en del av 

varumärket. CSR ska vara något som ska ske naturligt i företaget och därför bör det 

implementeras i varumärket för att bli ännu mera genuint och trovärdigt samt att gäster i 

framtiden kommer fråga efter det. Genom att Elite Stora Hotellet gör det mer lättillgängligt på 

hemsidan, kan vara ett förslag på ett litet medel som kan bidra till att hotellet syns och visar 

på sitt arbete för samhället och miljön där företaget är verksamt.    

 

8 Vidare forskning 

För den här studien har ett hotell deltagit, vilket gör att det inte är en jämförande studie och 

endast ett hotell står för resultatet. Begreppet CSR är till en viss del med i hotellbranschen i 

Sverige, vissa hotell har valt att använda sig av det uttryckligen i sin marknadsföring och 

implementerat det genomgående i sin verksamhet. Den här undersökningen har berört hur 

Elite Stora Hotellet i Örebro ser till begreppet CSR, både hur de arbetar med det men även hur 

de tänker kring att marknadsföra begreppet. Vidare forskning inom ämnet skulle vara mycket 

intressant för att kunna jämföra olika hotells sätt att arbeta med samhälls och miljöfrågor. Det 

skulle vara av stor vikt anser vi då det i framtiden kommer krävas att företag och inte minst 

hotell att de tar sitt ansvar.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide, med argumentation 

Här vill författarna visa på hur intervjufrågorna formulerats, för att skapa en tydligare bild 

av varför varje fråga är viktig för att besvara syftet med studien. Frågorna spaltas upp i 

ungefärlig ordning som intervjun kommer utföras. Det kommer även lämnas utrymme för 

författarna att under intervjun ställa eventuella följdfrågor på något som respondenten säger.  

Hotellets namn, stad    Datum: 

Respondentens namn, position inom företaget 

 

Inledande frågor: 

1) Hur länge har du arbetat inom hotell- och restaurangbranschen? 

Frågan ställs som en inledande fråga för att få information om respondentens bakgrund i 

branschen. 

2) Hur länge har du arbetat på det här hotellet?  

Frågan ställs för att det är intressant för författarna att veta vilken insyn respondenten har i 

verksamheten.  

 3) Vad är dina dagliga arbetsuppgifter? 

För att få en tydligare bild av respondentens ansvarsområde inom hotellet, som kan vara 

intressant för att veta vad det finns för medvetenhet på respektive avdelning.  

 

CSR: 

4) Vad betyder Corporate Social Responsibility för dig? 

Här leder vi in respondenten på ämnet. Frågan ställs för att få en uppfattning om 

respondentens medvetenhet om uttrycket Corporate Social Responsibility och vad det betyder 

för den enskilde individen. 

 5) Är det något ni tillämpar inom företaget? 

Frågan ställs för att undersöka om de arbetar med CSR inom hotellet. Frågan kan eventuellt 

falla bort då respondenten inte är medveten om begreppet alternativ följas av en förklaring 

för att sedan ställa frågan en gång till.  

 6) Har ni något CSR- program ni arbetar efter? 



 
 

Frågan ställs om de har ett utvecklat program de arbetar efter för att få en djupare förståelse 

för hur långt hotellet kommit och vill komma med sitt CSR-arbete. 

7) Har ni en uttalad CSR- policy?  

Ställs för att undersöka om varje anställd är medveten om det finns någon uttalad policy som 

efterföljs.  

8) Hur arbetar du på din avdelning med de här frågorna? 

För att se om det skiljer sig mellan respektive avdelning på hotellet. 

9) Hur arbetar ni med miljöarbete som en del av CSR? 

10) Hur tar ni socialt ansvar gentemot den omgivning där ni är verksam? 

 11) Bidrar hotellet till något välgörande projekt? 

Med de tre föregående frågorna 8-10 vill författarna komma in på de delar som CSR 

innefattar. De respondenter som innan inte var medveten om begreppet kan få en djupare 

förståelse för vad det innebär. Intressant för undersökningen för att få veta hotellet faktiskt 

gör för samhället och miljön.   

12) Vad är viktigt vid nyanställning utifrån ett CSR- perspektiv?  

För att djupare komma in på ämnet genom jämställdhet, mångfald och kollektivavtal.  

CSR som marknadsföring: 

13) Hur marknadsför ni ert CSR- arbete?  

Intressant för syftet för att få reda på om företaget visar på sitt CSR- arbete utåt eller håller 

det inom organisationen. 

 14) I vilka ni kanaler kommunicerar ni CSR- frågor? 

Frågan ställs för att få reda på vart de marknadsför sitt CSR- arbete.   

15) Vad tror du det kan ha för fördelar respektive nackdelar med att 

marknadsföra sitt CSR- arbete utåt? 

Frågan ställs för att få en djupare bild av varför hotellet gör på det ena eller det andra sättet 

och vad de tror finns för fördelar respektive nackdelar att göra på ett speciellt sätt.  

16) Tror ni att information om CSR- frågor kan påverka gästens val av 

hotell? 

Intressant för att se vad respondenterna har för uppfattning om att marknadsföra sitt 

hållbarhets arbete ut mot gäst samt om de tror att det kan påverka en gäst val av hotell.  



 
 

17) Hur kommer ni i framtiden arbeta med att marknadsföra de här 

frågorna utåt mot gästerna?  

Intressant då det inte tidigare visat på att marknadsföra sig med CSR och om de i framtiden 

är något de tror kan påverka gästens val.  

Avslutande fråga: 

 18) Hur planerar ni att fortsätta att utveckla ert CSR- arbete? 

Intressant för att få reda på om respondenten tror att CSR har en framtid och är här för att 

stanna samt om de har planerat att utveckla sitt arbete inom de här frågorna under de 

kommande åren då CSR sker på långsikt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 – Trycka och otryckta källor 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med Assisterande Hotelldirektör på Elite Stora 

Hotellet i Örebro, 9 maj, 2012. Bandinspelningar och utskrifter från intervjun förvaras hos 

Anna Junghagen, Oskarstorget 2A, 702 14 Örebro.  

Intervju 2012-05-09, kl 13.30. Intervjuperson 1, Assisterande Hotelldirektör. 

Har arbetat i hotell- och restaurangbranschen i nio år, varav alla åren på Elite 

Stora Hotellet i Örebro.    

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med Receptionschef på Elite Stora Hotellet i Örebro, 

10 maj, 2012. Bandinspelningar och utskrifter från intervjun förvaras hos Anna Junghagen, 

Oskarstorget 2A, 702 14 Örebro. 

Intervju 2012-05-10, kl 13.00. Intervjuperson 2, Receptionistchef. Har arbetat 

inom hotell- och restaurangbranschen i 14 år, varav 12 år på Elite Stora 

Hotellet i Örebro.  

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med Försäljningschef på Elite Stora Hotellet i 

Örebro, 11 maj, 2012. Bandinspelningar och utskrifter från intervjun förvaras hos Emma 

Larsson, Prästgatan 19, 712 60 Grythyttan. 

Intervju 2012-05-11, kl 09.00. Intervjuperson 3, Försäljningschef. Har arbetat 

inom hotell- och restaurangbranschen i 8 år, varav alla åren på Elite Stora 

Hotellet i Örebro.  

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med Husfru på Elite Stora Hotellet i Örebro, 11 maj, 

2012. Bandinspelningar och utskrifter från intervjun förvaras hos Anna Junghagen, 

Oskarstorget 2A, 702 14 Örebro. 

Intervju 2012-05-11, kl 09.40. Intervjuperson 4, Husfru. Har arbetat inom 

hotell- och restaurangbranschen i 5 år, varav 3 år på Elite Stora Hotellet i 

Örebro.  

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med Hovmästare på Elite Stora Hotellet i Örebro, 11 

maj, 2012. Bandinspelningar och utskrifter från intervjun förvaras hos Emma Larsson, 

Prästgatan 19, 712 60 Grythyttan.  

Intervju 2012-05-11, kl 13.30. Intervjuperson 5, Hovmästare. Har arbetat inom 

hotell- och restaurangbranschen i 19-20 år, varav till och från på Elite Stora 

Hotellet i Örebro.  

 


