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FÖRORD 

Denna studie syftar till att undersöka hur medarbetarna på Scandic Grand Hotel i Örebro 

upplever att CSR integreras i den interna verksamheten. Vi vill först och främst rikta ett stort 

tack till vår handledare Owe Johansson som har gett oss råd och synpunkter genomgående 

under vårt arbete med denna uppsats. Vi vill även tacka de personer i vår seminariegrupp som 

med engagemang har läst och gett sina åsikter och synpunkter på arbetet. Till sist vill vi rikta 

ett stort tack till Scandic Grand Hotel i Örebro och de respondenter som har ställt upp på 

intervjuer och därmed gjort vår studie möjlig.  

 

                                       Örebro, Januari 2016 

   Ellen Andersson, Johanna Jansson och Kristin Bucht 

  



 
 

ABSTRACT 

Many organizations are good at communicating their work with corporate social 

responsibility externally, but they often neglect a very important group of stakeholders, called 

employees. Previous research has shown that little attention has been paid to the employee’s 

perspective of CSR, instead the top-down perspective has dominated. The hotel industry is a 

relatively unexplored sector in CSR, even tough they affect the surrounding world 

considerably. The purpose of this paper is therfore to examine how Scandic Grand Hotel in 

Örebro integrates CSR internally from an employee perspective. This is a qualitative study 

and the data will be generated from four semi-structured interviews. The conclusions are that 

the hotel has been able to create a good foundation in their work with CSR, because all of the 

employees was aware of the work with CSR and also felt a pride in it. Their internal 

communication is one way to integrate CSR internally, but we found a few complications 

with it. For example the employees felt that too much information was communicated by e-

mail. Another complication was that the company didn’t have any controls to make sure that 

the employees had done tests on their database, therefore they may not have the knowledge 

about CSR that they need. Our conclusions have also shown that the hotel is good at 

involving their employees by encouraging intatives and letting them be involved in decision-

making. However not all of the employees feel the same level of involvement, and therefore 

involving employees in the work with CSR is not an easy task for organizations.  

 

 

Nyckelord: CSR, corporate social responsibility, hållbarhetsarbete, medarbetare, Scandic, 

ansvarstagande 
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I detta avsnitt introduceras studiens ämne och dess bakgrund. Därefter presenteras en 

problematisering och problemformulering som sedan mynnar ut i studiens syfte. 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 

Corporate social responsibility (CSR) är ett samlingsbegrepp för etiska och moraliska frågor 

som berör ett företags beslutsfattande och agerande. En central aspekt inom CSR är huruvida 

ett företag bör avstå från aktiviteter som är skadliga för samhället eller strider mot etiska och 

moraliska principer. Begreppet behandlar ansvarstagande inom områden som miljö, etik, 

arbetsvillkor samt ekonomi (Branco & Rodrigues, 2006). Dock kan CSR vara ett 

svårdefinierat begrepp då det finns ett antal olika uppfattningar om dess innebörd. EU 

kommissionen (2015) definierar CSR som “the responsibility of enterprises for their impacts 

on society”. Med detta menar EU kommissionen (2015) att CSR handlar om det 

ansvartagande som företag tar för deras påverkan på samhället. Företag väljer själva om och 

hur mycket de vill integrera CSR i sin verksamhet, och motiven till att göra detta kan vara 

olika. Det kan exempelvis vara på grund av att företaget vill göra det rätta ur ett moraliskt 

perspektiv, eller för att de vill öka sina konkurrensfördelar. Det ena behöver inte utesluta det 

andra utan dessa två motiv kan kombineras (Branco & Rodrigues, 2006). CSR kan ses utifrån 

två typer av aktiviteter. Den ena kallas för egen verksamhetsanpassning, vilket innebär att 

organisationen anpassar sina produkter och produktionsprocesser efter CSR. Företaget kan 

även välja att inte göra detta och då kallas det för allmänt samhällsstöd, som exempelvis att 

företaget skänker pengar till en välgörenhetsorganisation (Jutterström & Norberg, 2011). 

 

En ny global undersökning som gjorts på chefer i företag visar att två tredjedelar av dessa 

anser att investeringar i CSR är en konkurrenskraftig nödvändighet. Fler och fler 

företagsledningar och företag blir eniga om att CSR lönar sig för företagen. Enligt tidigare 

forskning så är CSR här för att stanna. Därmed är det viktigt för chefer i organisationer att 

förstå hur de på bästa sätt kan införa olika CSR-strategier i organisationen. Numera lägger 

organisationer mer fokus på hur de ska implementera CSR snarare än om det ska göras eller 

inte (Vlaschos, Panagopoulos och Rapp 2013). För att få en hållbar tillväxt menar Ali et. al 

(2010)  att företag bör se CSR som en investering och inte som en kostnad. 

 

I dagens samhälle finns det många som ställer krav på organisationers CSR-arbete. Dessa kan 

vara externa intressenter som konsumenter, investerare, intresseorganisationer, konsulter och 

experter, men även interna intressenter som är anställda inom organisationen. Det har idag 

blivit allt viktigare för organisationer att möta de krav som ställs från de olika intressenterna. 

Tidigare forskning visar att en stor anledning till varför organisationer engagerar sig i CSR-

arbete är för att skapa legitimitet för sin verksamhet och gentemot sina intressenter (Borglund 

et. al, 2012). Ali et. al (2010) menar att CSR även används för att stärka sina relationer med 

intressenter. Dessa stärkta relationer leder till mindre konflikter med företagets intressenter 

samt en högre lojalitet från alla parter. 
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Tidigare forskning har emellertid inte uppmärksammat hur viktigt det är att integrera CSR 

internt i en organisation. Vlaschos, Panagopoulos och Rapp (2013) menar att CSR-studier 

mestadels har fokuserat på att analysera på en makro-nivå där externa intressenter är i fokus. I 

sin artikel vill författaren analysera på en mikronivå där anställdas reaktion på CSR är i 

centrum.  Detta medför att Vlaschos, Panagopoulos och Rapp (2013) belyser vilken roll de 

anställda har i en organisations CSR-arbete. Författarna menar också att den befintliga 

forskningen inte visar några tydliga slutsatser på hur anställda reagerar och reflekterar över 

organisationers CSR - initiativ. 

 

1.2 Problematisering 
 

Det finns ett stort behov av att undersöka företagets interna intressenter som då är 

medarbetarna. Detta för att de har ett betydelsefullt inflytande på organisationen och en 

legitimitet som de kan använda för att påverka företaget. Det kan vara viktigt för ett företag 

att skapa ett gott rykte kring deras arbete med CSR då detta kan skapa positiv uppmärksamhet 

från både nuvarande och möjliga framtida medarbetare. Forskning har visat att ett etiskt 

arbetsklimat leder till ett högre förtroende för företaget, starkare tillgivenhet från medarbetare, 

lägre omsättning på personal samt högre produktivitet. Tidigare studier har sett att det finns 

ett samband mellan personalens arbetstillfredsställelse och företagets etiska arbetsklimat. 

Därmed bidrar ett bra arbete med CSR indirekt till arbetstillfredsställelse och lägre omsättning 

på personal (Lee, Park och Lee, 2012). 

 

Om ett företag ska bli framgångsrikt menar Lee, Park och Lee (2012) att chefer måste ta 

hänsyn till tillfredsställelsen hos de interna intressenterna. Detta är också viktigt vid planering 

av ett strategiskt CSR-arbete. För att göra personalen medvetna och involverade i företagets 

arbete med CSR är kommunikation väldigt viktigt i detta sammanhang. Ju mer medarbetarna 

uppfattar att CSR är integrerat i organisationskulturen, desto troligare är det att de tycker att 

företaget effektivt utövar CSR. Dawkins (2004) skriver i sin artikel om vikten av att 

kommunicera både internt och externt om hur företaget arbetar med olika CSR-frågor. Detta 

dels för att medarbetarna ska vara informerade om vad som händer men också för att de ska se 

att företaget tar det på allvar. Medarbetarna är dock en grupp som ledningen ofta förbiser när 

det gäller att informera om företagets arbete med CSR. Detta kan vara ett misstag då 

medarbetarna ofta kan vara bra förespråkare för hur företag arbetar med CSR, vilket kan 

spridas till övriga externa intressenter. Då en av de mest effektiva kommunikationskanalerna 

till allmänheten går via medarbetare och det så kallade “word of mouth” borde inte 

medarbetarna underskattas. De som arbetar på företaget anses också vara en trovärdig källa. 

CSR är även viktigt att kommunicera till medarbetarna då det anses öka motivationen och 

engagemanget (Dawkins, 2004) 

 

Förutom att medarbetarna kan fungera som en bra kommunikationskanal av CSR menar 

Collier & Esteban (2007) att det är medarbetarna och inte ledningen som bär det största 

ansvaret vid implementeringen av CSR. För att integrera CSR i den dagliga verksamheten så 

krävs ett stort engagemang från medarbetarnas sida. Collier & Esteban (2007) anser att 
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medarbetarnas engagemang är ett svårhanterligt fenomen då det påverkas av både 

kontextuella faktorer och av de anställdas uppfattningar. Något som är viktigt i detta 

sammanhang är motivation. För att personalen ska kunna arbeta för de krav som ledningen 

har på CSR arbetet måste de känna sig motiverade, men också engagerade. Collier & Esteban 

(2007) hävdar att motivation kommer först och engagemang förstärker och integrerar CSR-

arbetet. 

 

Hotellsektorn är en bransch som inte fått lika mycket uppmärksamhet som industri- eller 

textilbranschen när det handlar om CSR (De Grosbois, 2011). Park och Levy (2013) menar att 

det finns begränsad forskning om CSR inom hotellsektorn, detta trots att det finns ett ökat 

intresse för det. Inom hotellindustrin är det främst fokus på miljö eller ”greening” då hotellen 

exempelvis har ett system för återanvändning av handdukar och lakan eller använder energi- 

och vattensnåla verktyg. De Grosbois (2011) menar vidare att hotellbranschen är en växande 

sektor som påverkar omvärlden utifrån flera aspekter. Då hotell ofta är lokaliserade i större 

städer och därmed attraherar ett stort antal resenärer, ökar deras påverkan på miljön. Några 

saker som hotell konsumerar är energi, vatten, mat, papper, textil och tvätt. De påverkar också 

det lokala samhället genom att använda marken och infrastrukturen men också genom 

relationer till lokala affärer. Hotellindustrin implementerar allt oftare CSR i sin verksamhet då 

omvärlden i högre grad kräver ett engagemang och ansvarstagande för deras negativa 

påverkan. 

 

Med detta i åtanke finner vi det intressant att studera CSR ur ett medarbetarperspektiv i 

hotellbranschen. 

1.3 Problemformulering 
 

 Hur upplever medarbetare inom hotellbranschen att de involveras i företagets CSR-

arbete? 

 

1.4 Syfte 
 

Denna studie syftar till att tolka och förstå hur medarbetare på ett specifikt hotell uppfattar 

organisationens CSR-arbete. Då mycket av forskningen inom CSR fokuserar på de externa 

intressenterna kommer denna uppsats således ge läsaren en inblick i hur en intern intressent 

uppfattar verksamhetens arbete med CSR. Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka 

hur medarbetare inom hotellbranschen upplever att CSR integreras i den interna 

verksamheten.  

1.5 Begreppsdefinition 
 

Då det kan finnas olika definitioner av begrepp har vi valt att klargöra tre stycken som vi 

anser är centrala i denna undersökning. 
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1.5.1 Corporate social responsibility (CSR) 
 

CSR står för corporate social responsibility och har ett antal olika definitioner och dess 

innehåll varierar beroende på vilka aspekter som inkluderas. Vi har valt att utgå från den 

europeiska kommissionens (2015) definition av CSR då vi anser att den sammanfattar 

begreppet på ett tydligt sätt. Definitionen lyder enligt följande: 

 

“the responsibility of enterprises for their impacts on society”. 

 

Den europeiska kommissionen anser att företag kan bli socialt ansvarstagande genom att följa 

lagar. Det kan också göra detta genom att integrera sociala-, miljömässiga-, etiska-, 

konsument-, och människorättsfrågor i deras affärsstrategi och verksamhet, utöver vad som 

krävs av lagen.  

1.5.2 Hållbart företagande 
 

Då Scandic inte använder begreppet CSR utan hållbarhetsarbete ville vi definiera vad detta 

innebär. Verksamt.se (2015) menar att CSR är ett begrepp som används när det talas om 

hållbart företagande. Hållbart är per definition någonting som är varaktigt och det kan delas in 

i tre dimensioner. Dessa är etiska, ekonomiska och miljömässiga.  

 

Verksamt.se (2015) skriver “Det ursprungliga begreppet hållbar utveckling kom 1987 då 

Brundtlandkommissionen definierade det som: En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationens möjligheter till att 

tillfredsställa sina behov.” 

Utifrån dessa definitioner på CSR och hållbart företagande anser vi att det i vår studie är 

möjligt att koppla ihop dessa begrepp då de i praktiken utgör samma sak. Därmed anser vi 

även att vi kan använda oss av teori kring CSR.  

1.5.3 Medarbetare 
 

I vår studie utgår vi från Svenska Akademiens ordbok (2015) när vi definierar ordet 

medarbetare. De menar att en medarbetare är någon som jämte någon annan deltar i viss 

verksamhet eller visst arbete. Denne är i mindre underordnad ställning, numera oftast i 

förhållande till överordnad. Vi menar därmed när vi använder ordet medarbetare att det är en 

person som arbetar på en lägre hierarkisk nivå, det vill säga någon som inte innehar någon 

ledningsposition. 
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I detta avsnitt presenteras teori som berör begreppet CSR men också kritik som har riktats 

mot det. Vidare framställs forskning om hur ett medarbetarperspektiv har utvecklats under 

senare år samt vad det innebär att arbeta internt med CSR. 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Carrolls pyramid 

 
Figur 1: Carrolls pyramid (Dusuki och Yusof 2008). 

 

Dusuki och Yusof (2008) menar att den mest citerade konceptualisering av CSR är Archie 

Carrolls pyramid. Denna är uppbyggd utifrån fyra delar vilka är ekonomiska, juridiska, etiska 

och filantropiska. Med hjälp av dessa delar strävar Carroll efter att skapa ett mer övergripande 

synsätt på CSR. För att verksamheten ska anses ta sitt fulla ansvar måste hänsyn tas till alla 

fyra delarna. Dessa fyra delar beskriver Carroll med hjälp av en pyramid. 

 

Pyramiden börjar med det ekonomiska ansvaret som ligger till grund för resten av pyramiden. 

Carroll menar att den ekonomiska dimensionen är den viktigaste, då den måste vara uppfylld 

innan företaget kan anta någon slags CSR-verksamhet. Företagets verksamhet ses som en del 

av det grundläggande ekonomiska systemet i samhället. Ett företag kan erbjuda varor eller 

tjänster som behövs av samhället, därmed gör de vinster för att bibehålla företagets existens. 

Enligt Carroll är det viktigt att verksamheten fungerar på ett sådant sätt att företaget kan 

maximera vinsten och genom detta upprätthålla en stark konkurrensposition och definiera sig 

som ett framgångsrikt företag (Dusuki och Yusof, 2008). 
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Det ekonomiska ansvaret som ett företag har för att ”uppnå vinst” är inte deras enda ansvar. 

Det är också viktigt för ett företag att de agerar i enlighet med lagar och andra myndigheter 

som har vissa restriktioner. Detta är den näst viktigaste dimensionen enligt Carroll, vilket 

kallas ” the legal dimension”. Carroll betonar vikten av att ett företag måste handla på ett sätt 

som överensstämmer med lagen. Därmed visar också företaget att de är en laglydig 

samhällsmedborgare (Dusuki och Yusof, 2008). 

 

Nästa dimension i Carrolls pyramid handlar om företagets verksamhet och att deras 

handlingar är etiskt försvarbara. Även om de etiska ansvaret inte alltid finns nedskrivet som 

en lag är det viktigt att företag tar detta ansvar då det förväntas av omgivningen. Det finns 

krav från omgivningen på att företag ska handla utifrån ett etiskt ansvarsfullt sätt. Carroll 

anser att den etiska dimensionen är den som är svårast att hantera. Detta då företag kan vara 

etablerade i flera länder där det finns olika uppfattningar om vad som är etiskt rätt och vad 

som inte är det. Carroll menar att företaget måste agera och handla utifrån ett sätt som 

överensstämmer både med omgivningens förväntningar men också samhällsenliga och etiska 

normer (Dusuki och Yusof, 2008). 

 

Den sista dimensionen i pyramiden handlar om att företaget ska ses som en god 

samhällsmedborgare och ta sitt filantropiska ansvar. Detta innebär att företaget bedriver 

någon form av välgörenhet som exempelvis kan vara donationer, sponsring eller andra typer 

av välgörenhetsarrangemang som syftar till att hjälpa behövande. Detta ansvar är frivilligt, 

men Carroll menar att företag ändå borde ta hänsyn till detta då det uppskattas av samhället 

(Dusuki och Yusof, 2008). 

 

Carroll anser fortsättningsvis att de fyra delarna inte ska separeras utan istället bör de 

integreras tillsammans i verksamheten, detta för att företag ska kunna ta sitt fulla ansvar. Det 

kan dock uppstå konflikter mellan dessa delar. Det kan exempelvis vara om ett företag ska 

inleda en filantropisk verksamhet så kommer de att behöva utnyttja sina ekonomiska resurser, 

vilket kan innebära en konflikt med det ekonomiska intresset. Enligt Carroll kan denna 

konflikt ses som mindre allvarlig då upprätthållandet av ett gott rykte genom ett filantropiskt 

ansvar på lång sikt kan vara lönsamt, eftersom intressenterna ökar företagets ekonomiska 

situation. Carroll menar att detta är ett exempel på hur dimensionerna kan integrera i varandra 

(Dusuki och Yusof, 2008). 

2.2 Kritik kring CSR-begreppet 
 

Pohl och Tolhurst (2010) menar att det finns en risk att företag använder CSR-arbetet som ett 

sätt att marknadsföra sig. Berättelser och bilder beskriver hur bra företag arbetar med CSR 

och det blir snarare i ett PR-syfte än att företaget arbetar med det praktiskt. Företagsledningen 

har ett ansvar att CSR-arbetet som de förmedlar också blir verklighet inom företaget samt att 

de blir en del av deras framtid. I detta sammanhang menar Pohl och Tolhurst (2010) att det är 

av en avgörande betydelse att involvera de anställda i företagets CSR-arbete. Om ledningen 

lyckas övertyga de anställda om en CSR-åtgärd blir de vittnen till att det verkligen genomförs. 
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Borglund et al. (2010) tar upp en känd kritiker mot CSR vid namn Milton Friedman. Han 

menar att företag endast borde ägna sig åt sitt riktiga uppdrag, vilket är att öka värdet på 

investeringen. Friedman menar att utöver det som skrivs i lagstiftningen så behöver företaget 

inte ta något ytterligare ansvar. Denna kritik utvecklades sedan av Dave Henderson som 

menade att företag inte har kompetens att utföra de typer av uppgifter som CSR innefattar. 

Istället borde detta ansvar läggas på den offentliga sektorn då de har resurser för att hantera 

detta. 

2.2.1 Greenwashing 
 

Många företag har en image att de jobbar hårt för att göra världen till en bättre plats, men 

Bazillier och Vauday (2009) menar att det ofta bara är just det - en image, och inte den riktiga 

verkligheten. De förklarar också att nuförtiden har väldigt mycket hos många företag "blivit 

grönt". I sin marknadsföring skyltar företagen med hur de tar vara på miljön och ord som 

ekologisk, hållbar och klimatsmart är vanligt förekommande. Detta är oftast något positivt för 

organisationer. Enda gången som det är dåligt är då det handlar om greenwashing, vilket är 

negativt för både företaget men också för alla runt omkring det. Greenwashing betyder 

grönmålning eller gröntvättning vilket innebär att ett företag sysslar med någon grad av 

miljöfarlig verksamhet men genom god marknadsföring framhäver sig som miljövänliga. I sin 

artikel tar Bazillier och Vauday (2009) upp Greenpeace definition på greenwashing som lyder 

”the act of misleading consumers regarding the environmental practices of a company or the 

environmental benefits of a product or service”. Denna definition syftar till att Greenwashing 

är att vilseleda konsumenterna när det gäller miljöpraxis i ett företag eller de miljömässiga 

fördelarna med en produkt eller tjänst. 

 

Då CSR kan ha ett starkt intryck på företagets rykte så menar Bazillier och Vauday (2009) att 

greenwashing är ett substitut eller komplement till CSR som syftar till att förbättra det 

allmänna ryktet om företaget. Därmed kan CSR och grön kommunikation användas av företag 

som strategiska verktyg. Tidigare sågs greenwashing som någonting där företag tydligt visar 

och marknadsför sina goda sidor medan de undanhåller de dåliga sidorna. Innebörden av 

greenwashing har förändrats med åren, numera kännetecknas greenwashing som en situation 

där företagen överkommunicerar deras verkliga nivå på CSR. Det är alltså inte en situation 

där företagen undanhåller dåliga sidor utan där de medvetet skickar ut uppgifter för att 

vilseleda konsumenter eller andra intressenter. Bazillier och Vauday (2009) menar att en 

direkt konsekvens av greenwashing är att intressenter blir skeptiska till att CSR kan skapa 

effektiva förändringar i en organisation. Bazillier och Vauday (2009) påpekar att det bästa 

sättet att frångå greenwashing är att belysa typiska greenwashing-beteenden som 

organisationer använder sig av samt att klarlägga hur man som konsument bäst upptäcker det.  

2.3 Internt arbete med CSR 
 

Maon, Lindgreen och Swaen (2008) menar att den nuvarande litteraturen om CSR bidrar till 

dess definition och karaktäristika, men även hur den bästa CSR praktiken kan utövas. Dock är 

designen och implementationen av CSR ett relativt outforskat ämne. Utveckling och 
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implementation av CSR kan ses som en organisatorisk förändringsprocess eller som ett nytt 

sätt att organisera och arbeta.  

 

Det finns organisationer som har utvecklat riktlinjer för framgångsrik CSR implementation, 

och The Canadian Government är en av dessa (Maon, Lindgreen och Swaen, 2008). För att 

lyckas med implementationen av CSR menar de att medarbetare är en viktig del i det hela. 

Detta då det är dem som kommer att arbeta med det i praktiken. Medarbetare kan agera som 

ambassadörer eller källor till nya idéer och information, och om de inte är involverade kan de 

också vara en källa till problem. Därmed är god kommunikation mellan ledningen och 

medarbetarna väldigt viktigt. För att involvera medarbetarna krävs kunskap och att ledningen 

ser till att de förstår hur organisationen kommer att arbeta med CSR. Det är också viktigt att 

de uppmärksammar varför de tänker arbeta som de gör för att skapa motivation. Genom att 

involvera medarbetarna i diskussionen kring implementationen av CSR kan organisationen 

försäkra sig om att de utvecklar en känsla av stolthet och äganderätt i organisationens CSR-

aktiviteter (Maon, Lindgreen och Swaen, 2008).   

2.3.1 Medarbetarperspektiv 
 

Mycket forskning inom CSR har använt sig av ett så kallat top-down perspective vilket även 

kan kallas för ett ledningsperspektiv. Nord och Fuller (2009) föreslår att detta perspektiv bör 

kompletteras med ett medarbetarperspektiv. Medarbetarperspektivet har växt fram ur de 

senare vetenskapliga försök att förstå och förbättra organisationer som är verksamma i dagens 

dynamiska miljöer. Detta då organisationer upplever konstant förändring och måste kunna 

svara på ett effektivt sätt. Detta kan till exempel göras med ett decentraliserat ansvar, makt 

och beslutsfattande. Då det saknas forskning inom medarbetarperspektivet så går 

organisationer miste om en viktig del av förståelsen för CSR. Beslut tas ofta på en 

ledningsnivå men det är på den lägre nivån som de implementeras, detta innebär att 

medarbetarna borde vara delaktiga i beslutsfattandet. Nord och Fuller (2009) nämner en annan 

författare i sin artikel vid namn Karl Weick som belyser vissa skillnader vad gäller strategi 

mellan det traditionella top-down perspektivet och medarbetarperspektivet. Där menar Weick 

att i det traditionella perspektivet utvecklas strategi medvetet och implementeras av 

ledningen. Detta i kontrast till medarbetarperspektivet där han menar att strategi egentligen är 

konkreta handlingar av medarbetare på alla nivåer och det är när de i efterhand förstår vad 

deras kollektiva åtgärder innebär som strategier kommer i bruk. Dock kan det finnas en 

utmaning för vissa organisationer att involvera medarbetarna på det sätt som 

medarbetarperspektivet innebär menar Nord och Fuller (2009). Ofta är medarbetarna på den 

lägre nivån bekväma och vana med den traditionella hierarkiska strukturen och att det snarare 

skulle kunna bli en stressfaktor för medarbetarna när den inte finns.  

 

Författarna Nord och Fuller (2009) menar att det finns två sätt att genomföra förändringar i en 

organisation med hjälp av detta perspektiv. Det första är att applicera något som kallas för 

small wins i verksamheten. Detta handlar om att organisationer ska fokusera på att genomföra 

förändringar i små steg, istället för att gå för den stora vinsten på en gång. När organisationer 

försöker ta itu med alla frågor på samma gång är det troligt att de misslyckas då det blir för 
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många aspekter att hantera på en och samma gång. Genom att ha små mål istället för ett stort 

mål vinner organisationen lättare förtroende hos sina medarbetare då de upplever att 

organisationen tar CSR på allvar. Detta i sin tur uppmuntrar till vidare agerande inom CSR. 

Det andra tillvägagångssättet för att genomföra en förändring som Nord och Fuller (2009) 

talar om kallas för tempered radical vilket innebär att det finns en person i organisationen 

som fungerar som en kraftkälla till förändring. Dessa två verktyg kan hjälpa oss att se hur en 

organisation kan genomföra en CSR-förändring med lite eller ingen hjälp av ledningen. För 

att uppmuntra förändringar ur ett medarbetarperspektiv finns det praktiska åtgärder som 

ledningen kan vidta. För det första måste ledningen acceptera small wins och tempered 

radical i sin organisation. För det andra måste åtgärder vidtas för att skapa en sådan 

verksamhet. Sedan måste ledningen introducera dessa två sätt för medarbetarna, detta för att 

det måste skapas en förståelse hos medarbetarna att en del av organisationens framsteg inom 

CSR främst beror på initiativ från dem själva. Slutligen måste ledningen kontinuerligt 

uppmuntra med exempelvis belöning för att fortsätta främja initiativ från medarbetarna. 

2.3.2 Kommunikation 
 

Vid utövandet av ett så kallat top-down perspective finns det en risk att ett gap kan skapas 

mellan ledningen och medarbetarna när initiativ kring CSR skall utövas (Bhattacharya, Sen 

och Korschun, 2008). Utveckling, implementation och hantering sker således mest på en 

ledningsnivå, där beslut tas angående vad som ska stödjas och på vilket sätt. Dock bör 

medarbetarna istället få en mer deltagande roll i organisationens CSR-arbete, där de 

tillsammans med ledningen skapar värde för organisationen. Detta innebär att företag måste 

föra medarbetarna närmare CSR-aktiviteterna och ett viktigt nyckelord i detta sammanhang är 

kommunikation. Företag måste informera sina medarbetare vad de arbetar med inom CSR på 

ett konkret, tydligt och konsistent sätt (Bhattacharya, Sen och Korschun, 2008).  

 

Kommunikationen måste inkludera alla aspekter av CSR, det vill säga varför de gör det, hur 

de gör det, vilka resurser företag använder för att göra det, vilka hinder som de står inför men 

också hur framgångsrikt arbetet är (Bhattacharya, Sen och Korschun, 2008). Vidare menar 

Stawiski, Deal och Gentry (2010) att med hjälp av kommunikation kan medarbetare bättre 

förstå vad organisationen bidrar med genom CSR-arbetet. Om de får information om de 

positiva resultat som CSR-arbete kan generera så skapas en medvetenhet, för när allt kommer 

omkring kan medarbetarna inte vara stolta över något de inte är medvetna om. 

Kommunikationen av CSR-arbetet är ytterst viktigt för de som arbetar på en lägre nivå, detta 

för att forskning visar att det saknas en förståelse för både upplevt CSR-arbete samt 

engagemang kring arbetet på denna nivå. Ledningen måste informera och synliggöra sina 

ansträngningar kring CSR för sina medarbetare. Om de lyckas med detta så kommer de 

interna fördelarna med CSR att maximeras. 

 

Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) beskriver vidare att företag är bra på den externa 

kommunikationen men att det också borde läggas lika mycket fokus på den interna. Morsing, 

Schultz och Nielsen (2008) menar även de att företag först och främst bör fokusera på att 

kommunicera CSR till sina medarbetare för att försäkra att det finns ett engagemang, innan de 
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börjar kommunicera med externa intressenter.” The inside-out-approach” innebär att 

medarbetarna är de främsta intressenterna för CSR-aktiviteterna. Därmed är det viktigt att de 

är involverade i hela arbetet, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att medarbetarna känner 

ett engagemang och stödjer företagets CSR-arbete. Stawiski, Deal och Gentry (2010) menar 

att organisationen bör ge medarbetarna möjlighet att visa vad som är viktigt för dem i CSR-

arbetet samt låta dem delta i de ansträngningar som ledningen gör för CSR. Det finns flera 

fördelar med att göra detta, bland annat kan anställda komma med innovativa idéer som är 

positiva för både samhället och organisationen. Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) 

föreslår att ledningen kan integrera CSR-aktiviteterna i medarbetarnas dagliga arbete för att få 

dem mer involverade. Trots att ledningen är de som marknadsför och stödjer CSR-

aktiviteterna så är det av allra största vikt att medarbetarna känner att de har en betydande roll 

i detta arbete (Morsing, Schultz och Nielsen, 2008). Får inte medarbetarna en betydande roll i 

arbetet så kommer aktiviteterna inte få något organisatoriskt stöd eller skapa en grund för det 

fortsatta arbetet, och då finns det inte heller någon pålitlig extern och intern kommunikation 

från medarbetarnas sida (Morsing, Schultz och Nielsen, 2008). 

 

Collier och Esteban (2007) belyser dock en problematik kring hur företag kommunicerar 

etiska program till sina medarbetare. Dessa program är ett resultat av intressenternas 

förväntningar på att företag tar sitt sociala ansvar. Efter tryck från intressenter kan företaget 

integrera dessa i sina policyer och praktik, som därefter kan leda till verkliga förbättringar. 

Klarar de inte av att integrera detta blir policyn endast en fasad som är frikopplad från den 

dagliga verksamheten. Om företaget lyckas på ett sådant sätt så att policyn genomsyrar hela 

organisationen och ligger till grund för beslut så kommer detta speglas i medarbetarnas 

dagliga arbete. Däremot om medarbetarna endast blir informerade via olika dokument så har 

policyn ingen större betydelse för medarbetarnas dagliga arbete. En följd av detta är att 

medarbetarna inte kommer ta policyn på allvar och de blir inte heller övertygade om att detta 

är betydelsefullt för organisationen. Därmed menar Collier och Esteban (2007) att förmedla 

policyn via dokument inte är en fördelaktig kommunikationsform för att få den integrerad i 

verksamheten. 

2.3.3 Motivation och engagemang 
 

Det finns omfattande litteratur om både engagemang och motivation. Collier och Esteban 

(2007) menar att om medarbetarna ska kunna agera i enlighet med företagets CSR-arbete så 

krävs det motivation för detta, samt att de känner engagemang för att uppnå målen för 

ansvarsfullt företagande. Collier och Esteban (2007) nämner forskaren Locke som definierar 

motivation som ”en energidrivande kraft som framkallar handling” denna definition anses 

vara den mest tydliga. Detta innebär att medarbetarnas agerande har sina rötter i deras 

personliga värderingar eller behov. Vidare menar Locke att motivation är beroende av svaren 

på två relaterade frågor. Varför gör jag detta och vad är det jag vill jag uppnå? Mål är därmed 

en viktig nyckelfaktor i motivation. Utan ett definierat mål kommer man varken kunna mäta 

eller identifiera någon slags prestation. Två andra forskare som Collier och Esteban (2007) tar 

upp är Meyer och Herscovitch som menar att den ihållande motivationen upprätthålls av 

engagemang.  Engagemang är ” en kraft som binder en person till ett agerande som är 
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relevant för ett särskilt mål”. Engagemanget kommer därmed bidra till ett visst beteende som 

resulterar i positiva målresultat och därmed stärka medarbetarnas engagemang i 

organisationen. 

 

Collier & Esteban (2007) anser att engagemang är någonting som beror på vad medarbetarna 

anser att de får ut för värde av att vara medlemmar i organisationen. Engagemang inom CSR 

kan finnas på två typer av nivåer. En av dem är medarbetarnas personliga vilja gentemot CSR 

och den andra är deras engagemang gentemot organisationens CSR-aktiviteter (Slack, 

Corlette och Morris, 2013). Därmed kan medarbetarnas engagemang och syn på CSR 

synnerligen skilja sig åt. Det finns de som är fullt engagerade, de som inte ser något värde i att 

engagera sig i CSR och slutligen de som värderar CSR utanför organisationen. Ali et. al 

(2010)  menar att för att företaget ska kunna maximera sin nytta med CSR-arbetet så bör 

medarbetarna vara delaktiga i beslut om åtgärder kring CSR. Det finns ett positivt samband 

mellan ett företags CSR-arbete och medarbetarnas nivå på engagemang inom organisationen. 

Ju fler anställda som är involverade i CSR-besluten, desto högre engagemang kommer det bli 

inom organisationen, vilket också enligt Ali et. al (2010) menar kommer leda till att företaget 

ökar sin produktivitet. Varför en medarbetare väljer att engagera sig beror på en kombination 

av personliga och organisatoriska faktorer, vilka bör beaktas av ledningen när de uttalar 

fördelar med CSR till sina medarbetare (Slack, Corlette och Morris, 2013). 

 

Collier och Esteban (2007) påpekar även att det är viktigt för företag att medarbetarna är både 

motiverade och engagerade för att kunna utföra CSR i praktiken på ett effektivt sätt. För 

företag som är verksamma i olika länder och därmed arbetar i multikulturella kontexter, är det 

extra viktigt att se till att ett sådant engagemang existerar. Detta då medarbetare kanske inte 

har möjligheten att rådfråga någon högre arbetsledare utan måste ta snabba beslut. Risker 

måste hanteras och minimeras genom att ha ett beslutsfattande som är både etiskt i dess 

processer men också dess utkomster. Om dessa situationer ska hanteras effektivt är det också 

av allra största vikt menar Collier och Esteban (2007) att medarbetarnas värderingar och 

visioner stämmer överens med organisationens. 

 

Lite forskning har fokuserat på arbetstagarens uppfattning om CSR och dess påverkan på 

deras engagemang inom organisationen. Det finns en oro inom organisationer att ha en hög 

personalomsättning, hög frånvaro samt låg motivation bland medarbetarna till arbetet och 

organisationen. För att råda bot på detta menar Ali et. al. (2010) att företag ska använda sig av 

CSR, detta för att bygga starka band mellan medarbetarna samt för att de ska prestera bättre. 

Engagerade medarbetare betraktas som en framgångsfaktor för samtliga organisationer (Ali 

et. al, 2010). Det finns dock en problematik med engagemang då alla medarbetare inte 

nödvändigtvis kan känna samma nivå av engagemang för CSR och därmed är det också 

missledande att se medarbetare som en homogen intressentgrupp (Slack, Corlette och Morris, 

2013). Medarbetarna kan exempelvis uppfatta ett företags arbete med CSR på olika sätt och 

då också värdera det olika (Bhattacharya et al., 2008). Medarbetarnas bristande engagemang 

kan bero på ett antal olika faktorer. Det kan finnas en avsaknad av CSR i organisationens 

dagliga arbete men också i deras organisationskultur. Det kan bero på dålig kommunikation 
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till medarbetarna om CSR aktiviteterna som både företaget och medarbetarna ska utföra, 

vilket leder till en brist i skapandet av organisatoriskt och personligt värde. Till sist kan det 

också bero på att det saknas en relation mellan CSR och företagets affärsstrategi (Slack, 

Corlette och Morris, 2013). 

 

Om medarbetarna ska engagera sig för ett etiskt beteende och upprätthålla denna etiska politik 

i verksamheten finns det två punkter som de måste vara säkra på: för det första att 

organisationen bedriver denna politik i själva verksamheten och för det andra att det blir 

konsekvenser om man bryter mot de etiska riktlinjerna. Om medarbetarna ska anstränga sig 

för att arbeta etiskt, måste det vara säkra på att andra kommer göra detsamma. Om anställda 

ser att organisationen lever upp till de normer som förväntas, kommer de sannolikt vilja 

engagera sig i detta beteende.  För att få en effektiv CSR-politik är det viktigt att ledningen tar 

det ansvar som de har gentemot sina anställda som intressenter (Collier och Esteban 2007). 

2.3.4 Medarbetarnas uppfattning av CSR 
 

Stawiski, Deal och Gentry (2010) menar att det kan vara fördelaktigt att implementera CSR 

då det förbättrar medarbetarnas uppfattning om företaget. När ett företag arbetar med CSR så 

blir medarbetarna mer stolta och engagerade i företaget. En människas personliga identitet 

kan sägas vara kopplad till det företag som de arbetar för, det vill säga att om företaget arbetar 

för en bättre värld så gör även medarbetaren det. Det finns också en koppling mellan 

medarbetarnas uppfattningar och nivån av engagemang menar Stawiski, Deal och Gentry 

(2010). Detta innebär att ju högre en medarbetare rankar sitt företags arbete med CSR, desto 

högre engagemang har de till organisationen. En medarbetares uppfattning om CSR är en 

aspekt som påverkar engagemanget, hur starkt relaterade de är till varandra beror på vilken 

hierarkisk nivå medarbetaren befinner sig på. De mest positiva uppfattningarna om ett 

företags arbete med CSR finns på en ledningsnivå. Detta beror på att det är de som tar 

besluten och initiativen, därmed blir de också positiva till det som de har skapat. Detsamma 

gäller nivån av engagemang, ju högre upp i organisationen desto högre är engagemanget 

(Stawiski, Deal och Gentry, 2010). 

Park och Levy (2013) skriver även i sin artikel om hur medarbetarnas uppfattningar om ett 

företags CSR-arbete påverkar deras attityder och beteenden. Dock finns det inte mycket 

forskning inom området i hotellbranschen. Forskning har visat att CSR har en positiv effekt 

på medarbetarnas attityd och beteende, detta är viktigt för företag att ta hänsyn till då det kan 

ge långsiktiga ekonomiska fördelar. Då detta är en bransch där medarbetare har mycket 

kundkontakt, så är deras attityder och beteenden otroligt viktigt för ett företags framgång. 

Konsumenterna kommer att utvärdera ett företag efter hur de har upplevt att de blivit bemötta 

av medarbetarna. Park och Levy (2013) beskriver i sin artikel frontline employees, det vill 

säga dem som har mest kundkontakt. Dessa medarbetare fungerar som slags ambassadörer 

och utövare av företagets värderingar, normer för företaget. Denna studie som genomfördes 

på just frontline employees inom hotellbranschen visade att ledningen bör fokusera på att 

fostra en organisationskultur där CSR uppfattas positivt av medarbetarna och är i linje med 

gästernas förväntningar. Därmed bör ledningen engagera sig i aktiviteter som uppfattas 
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positivt av medarbetarna. De borde även utveckla en strategi där medarbetarna involveras i 

processen med CSR arbetet. Intern marknadsföring som företaget kan använda sig av är 

exempelvis hemsidor eller bloggar där deras CSR arbete och dess framgång belyses, men 

också sociala plattformar och mail kan vara användbara verktyg. Utöver detta kan företaget ha 

öppna diskussioner om god CSR praktik under dagliga möten, samt övervaka framgången 

visuellt så att medarbetarna kan se. 
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I detta avsnitt introduceras företaget Scandic och därefter följer en beskrivning av deras 

hållbarhetsarbete. Här presenteras även det CSR-arbete som Scandic Grand Hotel i Örebro 

genomför, där driftchefen Katarina Blomquist bistår med information. Det skall även noteras att 

Scandic inte använder begreppet CSR utan hållbarhetsarbete, vilket används vidare i arbetet. 

3. FÖRETAGSPRESENTATION 

 

I Norden är Scandic den största hotelloperatören och de finns i totalt sju olika länder. Deras 

224 hotell finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och Belgien. Enligt 

Scandics affärsidé driver de en hotellverksamhet inom mellanklassegmentet. Scandics vision 

och mission är att vara “ett nordiskt hotellföretag i världsklass som skapar enastående 

upplevelser för de många människorna”. Att bli ett hotellföretag i världsklass handlar för 

Scandic om att leverera en felfri upplevelse varje dag, både till såväl gäster, kunder, 

medarbetare som ägare. De vill bli ett av världens mest enastående företag. Enligt deras 

mission vill de finnas till för så många människor de bara kan, detta oavsett vilka de är, hur de 

klär sig, var de kommer ifrån eller vart de är på väg. Scandic strävar efter att skapa det lilla 

extra för sina gäster, så som genuin service eller bara ett vänligt leende (Scandic Hotel, 2015). 

3.1  Uppförandekod 
 

Scandic Hotel har en kompass för ett hållbart arbete som består av tre delar och dessa är 

miljö, etik och ekonomi. Företaget har en uppförandekod som gäller för samtliga hotell och 

medarbetare i kedjan. Denna kod innehåller riktlinjer för deras affärsetik och bygger på FN:s 

Global Compacts tio principer. Dessa berör värderingar som handlar om mänskliga 

rättigheter, miljö, arbetsvillkor och korruption. Det är Scandics chefer som ser till att denna 

uppförandekod utförs och att alla medarbetare får ta del av, förstår och agerar utifrån den. Om 

det sker någon avvikelse från uppförandekoden ska detta rapporteras direkt till någon ansvarig 

chef. Rapporten kan ske skriftligt, via telefon eller anonymt (Scandic Hotel, 2014). 

3.2 Scandic Hotels arbete med miljö  
 

Scandic har under åren prisats för sitt hållbarhetsarbete och har på sin hemsida detaljerad 

information om vad de gör för att minska sin miljöpåverkan. 91 procent av Scandics hotell är 

idag Svanenmärkta (Scandic Hotel, 2015). Detta innebär enligt Svanens hemsida att ett hotell 

har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Genom ett 

långsiktigt miljötänkande och engagerad personal minskar man användningen av kemiska 

produkter och sänker vattenförbrukningen. Inköp av andra miljömärkta produkter och tjänster 

bidrar också till hotellets minskade miljöpåverkan (Svanen, 2015). Några saker som Scandic 

gör för att få kalla sig Svanenmärkt är att de försöker minimera energiförbrukningen, 

prioriterar förnybara energikällor, ställer miljökrav på sina leverantörer och sorterar avfall. 

2014 röstades Scandic fram för fjärde året i rad till det mest hållbara hotellvarumärket även 

kallat Substaniable Brand Insight (Scandic Hotel, 2015). 
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Scandic Hotel arbetar både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Detta innebär att en del 

aktiviteter sker på enskilda hotell men för det mesta arbetas det med samma saker på samtliga 

hotell i kedjan. För att säkerhetsställa att hållbarhetsarbetet fungerar så har varje hotell en 

miljöansvarig som ser till att miljöplanen följs, men också att medarbetarna är engagerade och 

tar initiativ. Kedjan använder sig även av ett mätinstrument för att rapportera hur deras 

förbrukning av resurser ser ut. Detta kallas för SIR (Sustainability Indicator Reporting) där 

Scandic kan jämföra sina siffror med andra hotell. Mätinstrumentet går även att följa live på 

hotellets hemsida (Scandic Hotel, 2015). 

 

För att minska förbrukningen av vatten använder Scandic till exempel snålspolande toaletter, 

de använder sitt egna tappvatten istället för att köpa i flaskor och de har effektiva tvätt- och 

diskmaskiner. Scandic är också väldigt måna om att all mat och dryck som de serverar är 

ekologisk. 90 procent av rengöringsmedlen som de använder är miljömärkta och det var också 

från en av Scandics medarbetare som initiativet “häng-upp-handduken” kom ifrån. Detta 

innebär att gästen hänger upp handduken på kroken om den kan tänka sig att använda denna 

igen (Scandic Hotel, 2015). 

 

Hotellet är engagerade i att stödja samhället genom att till exempel ge lakan och mat till 

hemlösa på härbärgen. De har även skapat “Scandic i samhället” år 2001, där det handlar om 

aktiva insatser snarare än att ge donationer. Med detta vill Scandic engagera och involvera 

sina medarbetare och skapa sunda värderingar. De har även flera goda samarbeten med bland 

annat Cancerfondens Rosa-bandet där de varit huvudsponsor i flera år. De har även stöttat 

Rädda Barnen och samlat in pengar till kvinnor i Bangladesh som fått möjlighet till mikro-lån. 

Dessa är samarbeten som hela koncernen är involverade i men kedjan stöttar även mer lokala 

organisationer (Scandic Hotel, 2015). 

3.3 Scandics Hotels etiska arbete 
 

För Scandic är det grundläggande att både gäster, medarbetare och intressenter agerar och 

behandlas utifrån ett etiskt sätt. Diskriminering och likabehandling är en punkt som Scandic 

ser som viktig. Det handlar då om att alla oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, 

etnisk tillhörighet, ursprung och så vidare ska behandlas med respekt och värdighet. Vidare är 

arbetsvillkor, lön och förmåner, arbetstider och avtal något som företaget tar hänsyn till. Detta 

handlar om att alla medarbetare ska ha samma arbetsvillkor oavsett om någon är tillfälligt 

anställd eller heltidsanställd. Medarbetarna ska också ha rätt till minst minimilönen enligt 

nationell lagstiftning och att de ska få lika lön för lika arbete. Arbetstiderna och avtalen ska 

följa lagar och regler som finns i respektive land där medarbetarna är anställda, samt att de 

ska kompenseras för övertid enligt gällande lagstiftning (Scandic Hotel, 2015). 

 

När det gäller tvångsarbete och barnarbete tar Scandic avstånd och accepterar inte detta i 

någon form. Medarbetarna ska också ha en hälsosam och säker arbetsmiljö. Både gäster och 

medarbetare ska ha möjligheten till ett privatliv och personlig integritet. Ett exempel på detta 

är att personuppgifter hanteras och förvaras enligt lagstiftning. På Scandics Hotel är det 

nolltolerans gentemot brott av olika slag och de ser trafficking och prostitution som speciellt 
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allvarliga brott som aldrig accepteras. Till sist uppmuntrar Scandic till mångfald på 

arbetsplatsen då de är övertygade om att det ger en mer effektiv och hållbar verksamhet 

(Scandic Hotel, 2014). 

 

3.4 Scandics Hotels finansiella och ekonomiska arbete 
 

Genom att driva sin ekonomi på ett sunt sätt vill Scandic skapa hållbart ekonomiskt värde. 

Därför anser de att det är enormt viktigt att agera utifrån ett etiskt sätt när det gäller ekonomin 

i deras dagliga verksamhet (Scandic Hotel, 2014). 

 

Deras bolagsstyrning är tydlig och konsekvent där de följer alla tillämpliga regler och 

förordningar i de länder som de är verksamma i. Detta skyddar aktieägarnas och 

intressenternas intressen. När det gäller finansiell rapportering har Scandic valt att publicera 

sina resultat i årsrapporter och halvårsrapporter på sin hemsida. För att se till att Scandic följer 

de lagar och regler som finns för redovisning har de interna kontrollfunktioner och interna 

processer. Dessa garanterar att redovisningen sker enligt lag och rådande 

redovisningsprinciper. Scandic tolererar inte mutor eller gåvor av något slag som medarbetare 

tar emot för egen vinning. Om en medarbetare är osäker kring en gåva eller föremål så måste 

denne vända sig till en chef eller ansvarig för att få råd. Inte heller är någon form av 

ekonomisk brottslighet accepterat och då i form av bedrägeri, utpressning eller pengatvätt 

(Scandic Hotel, 2014). 
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I detta avsnitt presenteras val av metod för studien. Därefter beskrivs fem kriterier som ligger 

till grund för vårt val av företag. Metodavsnittet tar upp studiens tillvägagångssätt samt 

aspekter som reliabilitet och validitet. Avsnittet avslutas sedan med en metodreflektion. 

4. METODAVSNITT 

4.1 Val av metod 
 

Denna undersökning bygger på en fallstudie av Scandic Grand Hotel i Örebro. Bryman och 

Bell (2013) menar att en fallstudie innebär att studien genomförs på ett enda fall och i vårt fall 

genomförs denna studie alltså på en organisation. Anledningen till att vi valde en fallstudie 

var för att vi ville undersöka ett specifikt hotell och därmed få en uppfattning om hur de 

arbetar med CSR i just denna organisation. Studien började med en insamling av information 

om ämnet CSR. Denna information visade att lite forskning har gjorts ur ett 

medarbetarperspektiv. Detta blev grunden för denna undersökning, vilket sedan formade en 

frågeställning och ett syfte. Teorin bygger främst på vetenskapliga artiklar men även på några 

böcker och hemsidor. För att få information och förståelse för hur Scandic arbetar med CSR 

utgår studien även från deras hemsida. Scandic har även en uppförandekod som bidrar med 

ytterligare information och en grund för intervjufrågorna. 

 

Då denna studie syftar till att ur ett medarbetarperspektiv försöka tolka och förstå hur CSR 

integreras i ett företags verksamhet anser vi att intervjuer med medarbetarna är lämpligast. 

Bryman och Bell (2013) menar att till skillnad från en studie av kvantitativ karaktär får en 

kvalitativ ut mer fyllig information, vilket är något som vi strävar efter. Då denna studie syftar 

till att få deltagarnas uppfattningar så kommer den vara kvalitativ, detta är något som Bryman 

och Bell (2013) menar karaktäriserar denna typ av metod. Fördelen med en kvalitativ studie är 

att det skapas en närmare miljö till respondenterna och på så sätt kan forskaren lättare se 

världen med deras ögon. En kvalitativ studie har också möjligheten att vara mer flexibel än en 

kvantitativ. Detta då det nödvändigtvis inte finns en klar struktur, utan forskaren kan istället 

anpassa sig under studiens gång (Bryman och Bell, 2013). Det finns dock kritik mot den 

kvalitativa metoden, bland annat har kvantitativa forskare hävdat att kvalitativa 

undersökningar är alldeles för subjektiva. Bryman och Bell (2013) menar att detta innebär att 

forskarna bygger resultaten på deras egna uppfattningar om vad som är viktigt. En annan 

kritik som Bryman och Bell (2013) tar upp är svårigheten med att replikera den kvalitativa 

studien. Då denna typ av studie ofta sker på ett ostrukturerat sätt samt ofta är beroende av 

forskarens egna val så blir det svårt att genomföra den på samma sätt igen. Trots denna kritik 

som finns mot den kvalitativa metoden så har vi valt att genomföra intervjuer, detta då vi 

behöver få uttömmande och fyllig information för att kunna besvara vårt syfte och vår 

frågeställning. Vi anser även att en undersökning inom detta områden kräver en närhet till 

respondenterna då eventuella oklarheter kan behövas förklaras närmare. 
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4.2 Val av företag 
 

Vid val av företag så resonerade vi kring några olika kriterier. Det första kriteriet som vi 

utgick ifrån var att välja en bransch där det tidigare inte gjorts så många studier inom ämnet. 

Vi uppmärksammade att CSR inom hotellbranschen inte har studerats i någon större 

omfattning och detta gjorde att vi fann det intressant att välja den branschen. 

 

Det andra kriteriet som vi utgick ifrån var att det fanns ett behov av CSR-arbete inom 

branschen. Vi ansåg att hotellbranschen har precis som många andra branscher, ett behov av 

att arbeta med CSR. De måste till exempel ta hänsyn till vilka leverantörer de har, hur de 

påverkar miljön och problematiken med mutor, korruption och prostitution. 

 

Tredje kriteriet som vi tog hänsyn till var att företaget vi valde hade ett informativt CSR-

material som vi kunde få tillgång till. På Scandics hemsida fanns omfattande och detaljerad 

information om deras arbete med CSR. Det fanns också ett dokument tillgängligt med deras 

uppförandekod. Företaget framstod som väldigt medvetna och involverade i ämnet vilket 

gjorde dem intressanta för denna studie. 

 

Fjärde kriteriet som var viktigt för vår studie var att företaget visade att de har etablerat sitt 

CSR-arbete i sin verksamhet samt att de syftar till att integrera det bland medarbetarna. På 

Scandics hemsida kan vi läsa om engagerade medarbetare som är involverade i CSR-arbetet. 

 

Femte kriteriet som vi ansåg var viktigt var att vi fick möjlighet och tillgång till intervjuer 

med anställda på företaget. Detta för att vi skulle få tillgång till data för att sedan kunna 

genomföra studien. Den chef som vi fick prata med var vid vårt samtal tillmötesgående och 

hjälpte oss att boka in tre intervjuer på Scandic. En av respondenterna tog vi själva kontakt 

med och fick därmed totalt fyra intervjuer på Scandic. 

 

Vårt val föll därmed på Scandic Grand Hotel i Örebro då de uppfyllde våra krav och kriterier. 

 

4.3 Litteraturanskaffning 

4.3.1 Sekundärdata och primärdata 
 

För att få en översiktlig bild och en ökad förståelse över Scandic Grand Hotels 

hållbarhetsarbete har vi samlat in sekundärdata via företagets hemsida. Det som vi först och 

främst behövde ta reda på var ifall Scandic arbetade med CSR och detta fick vi bekräftat att 

de gör via deras hemsida. Scandic har en detaljerad och utförlig hemsida med mycket 

information om hur de arbetar med CSR. De presenterar även priser som de har fått för deras 

arbete vilket tyder på att de arbetar aktivt med detta. Därmed har hemsidan hjälpt oss vid 

formuleringen av intervjufrågor men också skapat en överblick över företagets CSR- arbete. 

Vi lyckades även få tag i Scandics uppförandekod vilket har varit en viktig del i vårt arbete. 

Med hjälp av denna fick vi information om företagets riktlinjer och hur de arbetar med 

områden som socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvarstagande. Detta dokument 
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innehöll också viktig information om hur medarbetarna ska använda denna i deras dagliga 

arbete och därmed låg även uppförandekoden till grund för några av våra intervjufrågor. 

 

Studien utgörs även av primärdata som vi har samlat in via fyra intervjuer. Då vi använder oss 

av en kvalitativ metod vid insamling av data så får vi information som är mer omfattande 

samt mer detaljerad. Vid insamling av respondenternas svar under intervjuerna får vi 

information om det interna arbetet med CSR. 

 

4.3.2 Källkritik 
 

Då mycket av litteraturanförskaffningen består av information från internet kan det vara av 

vikt att diskutera källkritik. Internet är en användbar källa vid sökning av information, dock 

bör man vara kritisk mot denna information då den oftast inte är värderad eller bedömd 

(Bryman och Bell, 2013). De vetenskapliga artiklar som denna studie bygger på har vi funnit 

genom att söka i Örebro universitets rekommenderade databaser och då främst Google 

Scholar samt ABI. Dessa källor anses vara trovärdiga då vi har använt artiklar som är så 

kallade “peer reviewed”. Detta innebär att de är granskade innan publicering för att bedöma 

dess vetenskapliga kvalitet (Örebro Universitet, 2015). Vi har även valt att använda flera 

artiklar för att på så sätt få olika perspektiv på området samt för att öka bredden på 

informationen. Hemsidorna som vi har använt är främst Scandics egen hemsida och några 

andra sidor som förklarar begrepp. Dessa anser vi vara tillförlitliga då vi har säkerhetsställt att 

författaren till hemsidan är en trovärdig källa. Detta har vi gjort genom att ta reda på vem som 

har skrivit den och ifall vi känner till den, exempelvis att den är skriven av en myndighet.  

4.4 Val av perspektiv och respondenter 

4.4.1 Avgränsningar 
 

Vid utformningen av denna undersökning har vi gjort flera avgränsningar. Den första 

avgränsning som utfördes var att studien begränsades till att undersökas ur ett 

medarbetarperspektiv. Detta för att det dels finns lite forskning inom området men också då 

tiden för studien var begränsad, vilket gör att en undersökning ur flera perspektiv blev för 

omfattande. Tidsramen för undersökningen gjorde också att studien fick avgränsas till en 

bransch och ett företag. Vi valde att göra studien på ett hotell i Örebro och vårt specifika 

fallföretag blev då Scandic Grand Hotel. Vi fick avgränsa oss till fyra intervjuer på grund av 

den tidsram som vi tidigare har nämnt.  

4.4.2 Urval  
 

Till denna undersökning har vi valt att intervjua fyra medarbetar på Scandic Grand Hotel detta 

för att kunna besvara vår frågeställning och vårt syfte. Dessa fyra medarbetare ställde upp på 

intervju i ungefär 30 minuter vardera. Vid kontakt med driftchefen på Scandic Grand Hotel 

hade vi en önskan om att intervjua fyra medarbetare inom olika arbetsområden för att få ett 

bredare och tydligare perspektiv kring upplevelsen av hållbarhetsarbetet på företaget. Då 

driftchefen valde tre av våra respondenter kunde vi inte styra vårt urval till fullo. Dock kände 
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vi till en person som arbetar på Scandic Grand Hotel som vi tillfrågade om intervju och 

därmed har den fjärde respondenten valts av oss. Detta urval är ett så kallat 

bekvämlighetsurval vilket Bryman and Bell (2011) beskriver som personer som för tillfället 

råkar finnas tillgänglig för forskaren.  

4.5 Intervjuguide 
 

För att få medarbetarnas uppfattning och reflektioner kring Scandic Grand Hotels 

hållbarhetsarbete har vi samlat in data med hjälp av intervjuer. Innan vi började med 

intervjuerna skapade vi en intervjuguide vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som en kort 

minneslista över teman som kommer beröras. Vid utformningen av våra intervjufrågor så 

utgick vi först och främst från vilka frågor som kunde hjälpa oss att besvara vår 

frågeställning. Vi har även utgått från den teoretiska referensramen samt den uppförandekod 

som Scandic har. Därefter utvecklades några centrala teman som berörs i vår intervjuguide 

och dessa är uppförandekoden, kommunikation, beslutsfattande, motivation samt 

engagemang. Vi har bifogat en intervju med en av medarbetarna som återfinns under bilaga 

9.2. Denna intervju tog vi med för att medarbetaren gav ett konkret och tydligt exempel på 

hur denne upplevde att Scandic arbetar med CSR. Med hjälp av denna bilaga får läsaren en 

helhetsbild över en intervju där frågorna och svaren framgår tydligt. 

Då det framkom på Scandics hemsida att de kallar sitt arbete med CSR för hållbarhetsarbete 

valde vi att använda detta begrepp när vi formulerade frågorna i intervjuguiden. Detta för att 

medarbetarna antagligen är mer bekanta med detta och inte CSR. Bryman och Bell (2013) 

föreslår att frågorna i intervjuguiden ska komma i en ordning så att de följer varandra på ett 

bra sätt. Detta har vi tagit hänsyn till och har försökt att skapa en ordningsföljd som känns 

logisk för både respondenten och oss. Vi har också funderat mycket kring formuleringen av 

våra frågor så att de varken är ledande eller för specifika i relation till frågeställningen. För att 

kunna anpassa intervjuguiden till Scandic Grand Hotel i Örebro har vi intervjuat deras 

driftchef. Detta för att vi skulle ha mer information om deras hållbarhetsarbete när vi 

genomförde intervjuerna med medarbetarna. Denna intervju med driftchefen kommer därför 

inte tas med i studien då den endast genomfördes i syfte att bidra med information till oss 

författare.  

4.5.1 Semi-strukturerade intervju 
 

Vidare har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2013) 

menar att denna typ av intervju är lämplig då det finns ett tydligt fokus i undersökningen och 

man vet vad som ska undersökas. Vi anser att båda kriterierna passar in på vår studie då vi har 

ett klart fokus som syftar till att undersöka CSR ur ett medarbetarperspektiv men vi vet också 

vad det är vi vill undersöka. Detta ter sig i vår frågeställning. Bryman och Bell (2013) menar 

att vid semi-strukturerade intervjuer har respondenten möjligheten att utforma svaren på sitt 

eget sätt och därmed är också processen flexibel. Detta var viktigt för oss då det kunde ge oss 

oväntad eller överraskande information från respondenten. Vi ville också ha möjligheten att 

ställa följdfrågor för att kunna få en djupare förklaring till respondentens svar. Anledningen 

till att vi valde att inte använda oss av ostrukturerade intervjuer där Bryman och Bell (2013) 
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menar att forskaren endast har lösa minnesanteckningar, var för att vi behövde någorlunda 

struktur i våra frågor för att kunna uppnå syftet med denna studie. Hade vi haft ostrukturerade 

frågor hade respondenten kunnat sväva iväg på ämnen som inte är relevanta för vår studie och 

därmed hade vi inte heller fått den information vi behövt för att besvara frågeställningen. Med 

allt detta i åtanke föll vårt val naturligt på semi-strukturerade intervjuer. 

4.5.2 Öppna frågor 
 

Frågorna i intervjuguiden är öppna, vilket Bryman och Bell (2013) menar ger respondenten 

möjlighet att svara fritt och med egna ord. Detta anser vi är fördelaktigt för vår studie då våra 

respondenter kan ge oss mer informationsrika och uttömmande svar. En annan fördel är att vi 

har möjligheten att ställa följdfrågor vilket hjälper oss att få utförligare information som sedan 

hjälper oss att besvara vår frågeställning. Detta minskar också risken för att missa viktig 

information. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att öppna frågor lämnar utrymme för 

oväntade svar samt att frågorna som forskaren ställer inte leder in respondenten på ett visst 

spår eller i en viss tankebana. Att använda sig av öppna frågor kan dock innebära vissa 

svårigheter för forskaren. Detta då det är en tidskrävande process att bearbeta datan efter 

intervjun. Svaren måste kodas vilket tar tid då varje fråga måste läsas igenom och forskaren 

ska identifiera olika teman i varje fråga (Bryman och Bell 2013). Öppna frågor är också 

tidskrävande för både forskare och respondenter, detta då frågorna vid intervjusituationen 

tenderar till mer utförliga och uttömmande svar. Denna typ av problematik som Bryman och 

Bell (2013) diskuterar är vi medvetna om, men då vi behöver den typ av information som 

öppna frågor ger, så är vi beredda att hantera detta därefter.  

4.5.3 Intervjusituation 
 

Vi har genomfört fyra telefonintervjuer och anledningen till detta var för att det var 

problematiskt att få till personliga intervjuer på plats. Som Bryman och Bell (2013) nämner så 

är telefonintervjuer mer tidseffektiva vilket var nödvändigt då respondenterna hade ont om 

tid. Nackdelen med att använda sig av telefonintervjuer var att vi inte kunde ta del av 

eventuellt material som de ville visa. Detta hade i vårt fall kunnat vara dokument om deras 

hållbarhetsarbete, rutiner i arbetet eller material så som avfallshantering. För att kunna ta del 

av intervjun igen så valde vi att spela in denna och innan vi gjorde detta frågade vi 

respondenterna om deras godkännande. På grund av respondenternas anonymitet så kan vi 

inte beskriva någon av intervjuerna i detalj.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

4.6.1 Extern och intern reliabilitet 
 

Denna undersökning är av kvalitativ karaktär vilket enligt Bryman och Bell (2013) gör det 

svårt för andra forskare att replikera den. Då en situation sällan är den andra lik så blir det 

svårt att genomföra den på ett liknande sätt. Eftersom människor tolkar och uppfattar saker 

olika går det sällan att få samma svar vid exempelvis intervjuer (Bryman och Bell, 2013).  



 
22 

 

Den externa reliabiliteten är således i denna studie låg. Bryman och Bell (2013) beskriver den 

interna reliabiliteten som det tolkningssätt som forskarna gör för att minska sin egen påverkan 

på resultatet. Det vi har gjort för att hantera den interna reliabiliteten är att transkribera 

intervjuerna för att läsarna på så sätt kan se vad respondenterna har svarat. Därmed kan de 

också se om vi har tolkat resultatet på ett sätt som kan bli snedvridet. Dock kan vi se en 

problematik med detta då vi kommer att tolka informationen som vi får in, vilket vi inte 

garantera sker utan personlig påverkan. Hade vi valt att använda oss av en kvantitativ metod 

så hade vi kunnat se samband och mönster för ett större antal respondenter. Det hade inte 

funnits särskilt mycket utrymme för tolkning av information då svaren i en kvantitativ metod 

ofta är korta och saknar fyllig information. I och med att vi genomför en kvalitativ 

undersökning så har vi möjlighet till mer information men från färre respondenter med tanke 

på tidsramen. 

4.6.2 Validitet 
 

Den interna validiteten i denna undersökning anser vi är god och att den mäter det vi avser att 

mäta, vilket Bryman och Bell (2013) menar karaktäriserar intern validitet. Vi har utformat 

våra intervjufrågor på ett sådant sätt så att det finns en tydlig koppling till teorin och studiens 

frågeställning. Frågorna har även granskats så att vi är medvetna om att de kommer tillföra 

något till vår analys, vilket hjälper oss att besvara studiens frågeställning. Bryman och Bell 

(2013) menar att det även finns en extern validitet som kallas för generaliserbarhet. Denna 

studie kan vara svårt att generalisera då vi inte kan anta att resultatet på vårt enskilda fall kan 

appliceras på andra hotell. Studien kan inte heller tala för de resterande medarbetarna på 

Scandic Grand Hotel i Örebro då vi endast kommer att intervjua fyra personer. Bryman och 

Bell (2013) menar att generaliserbarheten i en fallstudie är låg, dock menar de att forskare 

oftast är medvetna om att det inte går att hitta typfall som kan representera ett helt urval. Trots 

detta så menar vissa forskare att fallstudier har ett visst bidrag, detta i form av en teoretisk 

generaliserbarhet. Det kan till exempel generera begrepp och skapa mening i abstrakta 

propositioner, som sedan kan prövas i andra fall. Forskare menar även att en fallstudie istället 

bör vara inriktad på det unika med fallet och utveckla en djupgående förståelse av dess 

komplexitet (Bryman och Bell, 2013). Därmed är vi inte ute efter att genomföra en studie som 

kan generaliseras, utan istället försöka få en djupare förståelse för hur en specifik organisation 

arbetar med CSR. Därför kan vi också se att vår studie har ett bidrag i form av god 

information för det specifika fallföretaget som kan vara till hjälp för dem i deras arbete med 

CSR.  

4.7 Metodreflektion 
 

Vi upptäckte under insamlingen av data att det fanns några svårigheter med vår intervjuguide. 

Under våra intervjuer så insåg vi att många av våra frågor var lika, vilket resulterade i att 

respondenten svarade på flera frågor samtidigt. Vi upplevde att problematiken med detta var 

att vi som intervjuare blev osäkra på vad vi hade fått svar på och inte. Detta medförde att vi 

eventuellt inte fick så utförliga svar som vi hade önskat på vissa frågor. För att undvika detta 

så hade vi kunnat genomföra en testintervju, då hade vi lättare och i tid innan de riktiga 

intervjuerna upptäckt eventuella fel eller upprepande frågor. Vi valde dock att skicka in 



 
23 

 

intervjufrågorna till vår handledare för granskning innan vi utförde intervjuerna. Valet av 

semi-strukturerade intervjuer anser vi var fördelaktigt i denna studie då vi ställde många 

följdfrågor till respondenterna. Detta har tillfört viktig information till denna studie och även 

gjort det möjligt för oss att vara flexibla samt hoppa över frågor som blev en upprepning. 

 

Ett problem som vi kan se med denna studie är hanteringen av anonymiteten. Då det var en 

chef på Scandic som tillfrågade respondenterna så vet denne vilka det är som har blivit 

intervjuade. Detta gör det därmed svårt för dem att vara anonyma. En risk med detta kan vara 

att de försöker förmedla en bild som egentligen inte stämmer överens med verkligheten. Detta 

för att de kan vara oroliga för att deras svar ska anses som baktalande eller påverka dem på 

arbetsplatsen. Utifrån detta kan vi se något som skulle kunna bli ett validitetsproblem då vi 

eventuellt inte får de sanna upplevelserna av företagets hållbarhetsarbete. Då vi inte kunde 

påverka vårt urval till fullo och respondenterna inte blev helt anonyma gentemot 

organisationen så är denna problematik svår att bemöta. Om vi istället hade fått välja 

respondenter helt fritt och garantera dem anonymitet gentemot organisationen så hade 

resultatet eventuellt sett annorlunda ut.   

 

Ännu en svårighet med urvalet kan vara att respondenterna har blivit informerade på förhand 

om undersökningens syfte. Detta kan medföra att de söker upp information om ett område 

som de tidigare var osäkra kring. Följden av detta kan bli att vi får en snedvriden bild på hur 

medvetna och involverade medarbetarna är. Då företaget kan vara måna om att studien ska 

visa ett positivt resultat för deras del kan det finnas en risk för att de förbereder 

respondenterna på eventuella frågor. Trots detta så var vi även medvetna om att det fanns en 

risk att medarbetarna istället inte hade en aning om vad hållbarhetsarbete innebär. Under 

intervjuerna upptäckte vi att det behövdes en tydligare förklaring av vad vi menade med 

hållbarhetsarbete då de till största del förknippade detta med enbart miljö och valde då att 

förklara detta innan vi ställde frågorna.  

 

En reflektion som har kommit upp under studiens gång är att Scandic främst använder 

begreppet hållbarhetsarbete på deras hemsida. Vi har inte skiljt dessa begrepp åt då vi utgick 

ifrån Verksamt (2015) och deras definition av hållbart företagande, där de skriver att CSR är 

något som talas om inom hållbart företagande. Vi har även studerat Scandics hemsida och såg 

då att de blandar de två begreppen. Detta medförde att vi utgick ifrån att de inte särskiljer 

dessa begrepp samt att de har samma innebörd i praktiken.  Därmed såg vi inte heller något 

problem med att använda teori om CSR som vi sedan kopplade till hållbarhet i denna studie.  

4.8 Alternativ metod 
 

En alternativ metod i denna studie hade varit att kombinera en kvalitativ med en kvantitativ 

metod för att på så sätt öka validiteten samt reliabiliteten. Detta hade exempelvis innefattat 

både intervjuer med några medarbetare och en enkät som alla medarbetare fick svara på. På så 

sätt hade vi nått ut till fler respondenter och ökat generaliserbarheten på Scandic Grand Hotel 

i Örebro. Anledningen till att vi inte valde att kombinera dessa två metoder var på grund av 

den tidsram som studien hade. Ett annat alternativ hade varit att kombinera två kvalitativa 
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metoder och detta kunde exempelvis ha varit att ha både intervjuer och observationer. 

Observationerna hade gett oss mer information om hur medarbetarna arbetar vilket hade ökat 

studiens validitet, då vi får en uppfattning utöver intervjuerna om hur det går till. Detta skulle 

dock kräva en längre tidsram för studien då observationer bör ske under en längre period om 

vi ska kunna dra några slutsatser. Vi anser att enbart använda en kvantitativ metod, hade i vårt 

fall inte varit ett alternativ då det finns en stor risk att frågorna missuppfattas. CSR är ett 

komplext begrepp som består av många aspekter och kunskapsnivån om detta kan variera hos 

medarbetarna. Vi hade inte heller haft möjligheten att ställa följdfrågor om så hade behövts, 

detta kunde ha lett till mindre utförliga svar vilket hade kunnat göra det svårare för oss att 

besvara vårt syfte. 
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Här presenteras vår empiri och den data som kommit fram från intervjuerna. Vi har 

genomfört fyra intervjuer och med hänsyn till deras anonymitet så har vi gett dem fiktiva 

namn. Empirin är indelad i sju teman som vi anser har utmärkt sig i intervjuerna. 

 5. EMPIRI 
 

De fyra respondenterna arbetar på olika avdelningar på hotellet. Klara och Olivia arbetar inom 

receptionen. Adam har arbetsuppgifter inom städ på hotellet och Emil jobbar på 

säljavdelningen. Intervjun startade med att vi ställde några inledande frågor om deras 

arbetsbefattning, arbetsuppgifter och hur länge de hade arbetat på Scandic Grand Hotel. Dessa 

svar tas inte med i resultatet då våra respondenter ska vara anonyma. 

5.1 Hållbarhetsarbetets information och betydelse  
 

Intervjuerna visade att samtliga respondenter har fått information om Scandics 

hållbarhetsarbete via en introduktion som ägde rum när de började på företaget. Klara tog del 

av informationen via marknadsinformation som läggs ut på Scandics intranät men nämner 

också mail som en informationskälla. Emil menar att mycket av informationen finns på detta 

intranät, och det är medarbetarnas skyldighet att hålla sig uppdaterade om hållbarhetsarbetet. 

Olivia instämmer med att det finns databaser med information att hämta om man så vill, dock 

upplever Olivia att tiden inte räcker till för att uppdatera sig på detta intranät. Det finns också 

olika tester på intranätet menar Olivia, som de kan göra för att testa sina kunskaper. Det 

skickas ut mail om att vissa tester ska göras inom en viss period, men respondenten är osäker 

på huruvida detta följs upp. Klara och Adam var överens om att en del av informationen även 

sker muntligt och de håller båda med om att mycket av informationen sker under 

introduktionen. Dock anser en av dem att information fylls på löpande medan en annan 

upplever att informationen stannar av något efter introduktionen. Adam nämner även att 

denne har fått ett häfte med information om Scandics hållbarhetsarbete under introduktionen 

där det förklaras noggrant vad det innebär. 

 

Klara svarade att det är väldigt viktigt att ha en förståelse för Scandics hållbarhetsarbete. 

Detta för att veta vad de faktiskt säljer och för att kunna vara stolt över den produkt som de 

visar ut mot marknaden. Olivia instämmer i detta och menar att det är viktigt för att det är 

dem som representerar företaget. Adam anser att förståelsen har en jättestor betydelse då 

medarbetarna respekterar miljön och allt annat runtomkring mycket mer när de vet om vad de 

arbetar med. På följande vis beskrev Emil betydelsen av en förståelse och medvetenhet om 

hållbarhetsarbetet. 

 

“Det har jättestor betydelse, annars skulle jag ju inte kunna övertyga någon annan heller om 

jag inte är övertygad själv”. 
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5.2 Scandics uppförandekod och hållbarhetsarbete 
 

Vi kunde se att ingen av respondenterna hade kännedom om Scandics uppförandekod. Detta 

medförde att vi som intervjuare fick förklara dess innebörd och respondenterna förknippade 

då detta som en del av Scandics hållbarhetsarbete.  Det visade sig dock att alla respondenter 

hade fått tagit del av den information som finns i uppförandekoden på annat sätt. Olivia 

upplever att denna information främst kommer från de dataprogram som Scandic använder 

där medarbetarna får genomföra tester inom olika kategorier. Många av testerna handlar om 

miljö men det finns också vissa som berör ämnen som exempelvis trafficking. Adam svarar 

att denne får ta del av informationen i uppförandekoden på stormöten som de har två gånger 

om året.  

 

“Då kommer fastighetschefen in, med en stor bytta med saker som man tillsammans talar om 

exakt hur allt ska sorteras.” 

 

En annan fråga som ställdes var hur informationen i uppförandekoden tillämpas i den dagliga 

verksamheten. Klara nämner ett sätt där detta visar sig och det är den ekologiska frukosten 

som Scandic har men även att de ska tänka på att inte skriva ut onödiga papper. Även Olivia 

ger exempel på hur detta ter sig i organisationen och berättar att de har fairtrademärkta varor i 

shopen, tvätteriet använder miljövänliga produkter men också att Scandic har något som 

kallas för grisen. Där slänger de matrester som sedan blir till återvinning. I det arbete som 

Adam utför visar sig hållbarhetsarbetet på så sätt att de finns speciella riktlinjer för vilka 

städmedel som ska användas, då de är Svanenmärkta men också hur de konsumerar vatten. 

Emil märker av hållbarhetsarbetet på så sätt att respondenten inte skriver ut mer papper än 

som behövs, samt att personen sopsorterar. Vidare säger Emil att i de presentationer som 

denne gör för företaget så är alltid miljöarbetet en viktig del. Klara och Olivia säger att 

mycket arbete går av bara farten och blir till en rutin. När det gäller den etiska aspekten och 

situationer som trafficking och prostitution så berättar Adam att medarbetarna på dennes 

avdelning nyligen har genomgått en trafficking-kurs. Där de fick lära sig vad som 

kännetecknar en sådan situation och hur de ska agera om de misstänker någonting. Olivia har 

tagit del av information om hur denne ska agera vid en sådan situation. Denne påpekar också 

att om detta är något som har skett i närområdet på andra hotell så får de mail på att vara mer 

uppmärksamma och då är de noggranna med att ta legitimation och vara mer observanta. Om 

en sådan situation skulle uppstå informeras detta till närmsta chef.   

 

Klara menar att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen på så sätt att det speglar sig 

i allt de gör. Det kan dock variera beroende på vilken position medarbetaren har, om denne 

sitter på kontoret eller står i receptionen och jobbar i driften, Klara menar avslutningsvis att 

det alltid ska finnas en röd tråd som genomsyrar hur de tänker. Emil instämmer med detta och 

menar att det ska finnas ett miljötänk i allt de gör. Medarbetarna fick också frågan om de 

upplevde att de hade den information, de färdigheter och verktyg för att arbeta i enlighet med 

det som står i uppförandekoden. Olivia upplevde att de hade fått detta men att det mest sker i 

början av introduktionen. Även Adam anser att de har fått vad de behöver för att kunna utföra 
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sitt arbete i enlighet med Scandics hållbarhetsarbete. Detta då de har en väldigt öppen dialog 

om hur de ska arbete för att hela tiden ligga steget före. 

5.3 Medarbetarnas roll i hållbarhetsarbetet 
 

Vidare i intervjun diskuteras medarbetarnas roll i Scandics hållbarhetsarbete. Där framkom 

det att Klara ser sig själv som en förmedlare då denne har mer ansvar på sin avdelning. 

Därmed är det viktigt menar Klara att denne för informationen vidare till andra medarbetare 

så att även de följer de riktlinjer och policyer som Scandic har. Klara menar även att ett sätt 

att förmedla informationen till andra medarbetare är att föregå med gott exempel och på något 

sätt agera som en förebild. Olivia anser att medarbetaren har en viktig roll men att det är svårt 

att vara delaktig när det finns så mycket annat att göra. Detta då denne menar att tiden rinner 

iväg när arbetsuppgifterna i sig tar tid. Adam instämmer med Olivia vad gäller att ha en viktig 

roll, men upplever att denne inte känner sig delaktig. Även Adam känner sig som en 

förmedlare av information och ju mer denne informerar och påminner, desto bättre blir alla 

med att arbeta med hållbarhet. Emil betonar starkt att denne har en viktig roll då denne agerar 

som ansiktet utåt i sitt arbete och förmedlar budskapet vidare. 

5.4  Den interna kommunikationen 
 

Några av frågorna berörde den interna kommunikationen kring Scandics Grand Hotels 

hållbarhetsarbete. Klara och Olivia svarar båda att den interna kommunikationen främst 

kommer via mail, men Klara påpekar att det även kan lyftas fram under till exempel en 

fredagsfika. Adam menar även att mycket av den interna kommunikationen sker genom 

morgonmöten på dennes avdelning, där de går igenom saker som kan ha uppmärksammats. På 

dessa möten kan medarbetarna även ta upp saker som de är osäkra på. Detta kan exempelvis 

vara vad som ska kastas vart eller varför de inte får använda vissa skurmedel, och då har de en 

genomgång av detta. Det förekommer också två stormöten per månad där alla medarbetare på 

dennes avdelning deltar. Emil anser att mycket av den interna kommunikationen sker via 

intranätet där medarbetarna som tidigare nämnt har skyldighet att ta del av informationen. 

 

Klara anser att den interna kommunikationen i grund och botten fungerar bra, men påpekar att 

det finns en svårighet för de som arbetar extra och kommer in några få timmar någon dag. De 

ska då hinna läsa ikapp alla mail för att kunna uppdatera sig, men för att lösa detta problem så 

brukar de viktigaste mailen markeras. Olivia instämmer med att mail kan vara en svår 

kommunikationsform då tiden inte räcker till för att läsa alla mail. Olivia förklarar även att 

om det är det något viktigt för just den dagen så tas det muntligt med övriga medarbetare. 

Överlag anser Adam att den interna kommunikationen fungerar bra men att den kan 

förbättras. Detta skulle kunna innebära att medarbetarna får lite mer tid för varandra.  

5.5 Motivation och engagemang 
 

För att ställa frågor kring motivation valde vi att bland annat fråga hur de arbetar med mål och 

delmål. Klara berättar att de har en affärsplan för varje avdelning där det bland annat står hur 

de ska mäta kundernas nöjdhet. För tillfället menar Klara att det inte finns specifika mål för 
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hållbarhet i denna affärsplanen men den innehåller riktlinjer för hur de ska behandla sin 

personal. Ett stort mål som Olivia nämner är företagets vision och mission. Denna byttes 

nyligen och skickades därför ut på posten av Scandics VD. Vidare menar Olivia att det är 

viktigt med riktlinjer eftersom att det är denna som gästen möter och som ska visa vilka 

värderingar som Scandic har. Adam påpekar att deras mål är att ligga steget före. Det mål som 

Emil känner till är att det finns miljödokument med olika målsättningar men också att det 

finns mycket mål med Svanencertifieringen. Emil berättar att de kör miljövänliga bilar för att 

hålla sig till miljökraven. 

 

För att bli motiverade till att vara engagerade i att arbeta med hållbarhetsarbete så menar 

Klara att feedback är något som de använder sig av. De har även månadsmöten där de går 

igenom föregående månads resultat. Vid dessa tillfällen belyses saker som har varit bra men 

också saker som kan förbättras. Detta triggar då igång medarbetarna att prestera ännu bättre 

nästa månad. Olivia upplever att denne inte motiveras speciellt mycket till att vara engagerad i 

hållbarhetsarbetet.  

 

Adam anser att Scandics mål är motiverande då de som medarbetare blir mer alerta och det är 

också viktigt att ha mål för att komma någonstans med sitt arbete. Adam säger även att 

ledningen är väldigt bra på att motivera medarbetarna till att vara engagerade i 

hållbarhetsarbetet. På följande sätt beskrivs detta: 

 

“De uppmuntrar väldigt mycket, de är väldigt positiva till ens arbete och då gäller det inte 

bara mig, utan hela huset. Är det någon som gör någonting bra eller har bra idéer så pushar 

de på det”  

 

Emil menar att hållbarhetsarbetet inte motiverar denne mer än att hålla sig informerad och 

uppdaterad för att kunna göra ett bra arbete. Emil förklarar detta enligt följande: 

 

“Om jag inte skulle gilla miljöarbete så har jag inget på Scandic att göra för det genomsyrar 

hela vårt sätt att jobba.” 

 

5.6 Initiativ och beslut 
 

Medarbetarna tillfrågades på vilket sätt de upplever att de får ta egna initiativ och ge förslag 

på förändringar när det handlar om Scandic Grand Hotels hållbarhetsarbete. Klara anser sig ha 

en ganska fri roll, dock menar denne att initiativen måste kunna gå i enlighet med övriga 

organisationen. Klara menar att om förslagen är genomtänkta och att de framförs på rätt sätt 

så kan det tas vidare. Det handlar också om att det måste finnas en medvetenhet om att alla 

förslag inte kan ske på en gång utan det tas i små steg. Klara menar även att det är bra att det 

inte bara är någon som sitter på en stol och bestämmer utan att medarbetarna får vara med och 

ta initiativ. Klara uttryckte sig på följande vis: 
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“Men generellt skulle jag säga att det är ett öppet klimat, där man inte är rädd för att prova 

och testa nya saker” 

 

Olivia hade uppfattningen om att dennes förslag inte skulle tas vidare om denne så gav ett. 

Detta berodde på att Olivia upplevde att det fanns en distans mellan medarbetare och 

ledningen som tar besluten. Dock kände Olivia att det fanns en möjlighet att bolla förslag med 

dennes chef. Adam menar att det förs öppna dialoger där de spånar på idéer om hur saker och 

ting kan förbättras. Om ett förslag skulle vilja läggas fram till ledningen menar Adam att de 

först gör upp en strukturerad plan. Detta visas sedan för ledningen och de tar i sin tur en titt på 

förslaget för att se om det går att genomföra eller inte. Adam anser också att ledningen alltid 

lyssnar på vad medarbetarna har att säga oavsett om det är genomförbart eller inte. Emil 

berättar att det finns en stor möjlighet att komma med egna initiativ och förslagen bemöts 

positivt. 

 

Klara upplever att det är svårt att påverka beslut som sker centralt däremot känner denne sig 

delaktig i beslut som sker lokalt. Vidare menar Klara att det finns en ambition att varje 

avdelning ska samlas och diskutera för att komma fram till hur de ska arbeta vidare. Därefter 

träffas varje ansvarig för respektive avdelning och pratar igenom det som tagits upp för att 

sedan sprida det vidare till resterande. Respondenterna Olivia och Emil ansåg sig inte vara 

särskilt delaktiga i beslut kring hållbarhetsarbetet. Olivia upplevde att det är viktigt att de som 

har kontakt med gästerna samt får en bild av hur verkligheten ser ut, borde få vara delaktiga i 

vissa beslut som tas. Emil däremot ser det inte som något problem att inte få vara särskilt 

delaktig i beslutsfattandet då dennes viktigaste uppgift är att hålla sig uppdaterad och 

informerad om Scandics hållbarhetsarbete. Adam anser att det är bra om medarbetarna får 

vara delaktiga i beslutsfattandet då det får dem att känna sig involverade. Då vet de också vad 

som händer samt att det blir lättare att arbeta. 

5.7 Hållbarhetsarbetets påverkan  
 

På frågan om hur de upplever att Scandics hållbarhetsarbete påverkar dem som medarbetare 

svarade Olivia att det påverkar denne positivt. På detta sätt beskrev Olivia sin syn på saken: 

 

“Jag tycker att det är bra, för då vet man att man jobbar för ett företag som vill göra 

skillnad.“ 

 

Adam menar att det inte är något som påverkar denne så mycket utan det är mer någonting 

som ligger i bakhuvudet hela tiden. Hållbarhetsarbetet är inte heller någonting som tar extra 

tid anser Adam då det alltid är någonting som finns där. På frågan om hur hållbarhetsarbetet 

påverkar Emil svarar denne på följande vis: 

 

“Skulle jag inte jobba på Scandic hotell så skulle jag inte vara hälften så miljömedveten som 

jag faktiskt är.” 
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Samtliga respondenter hade en positiv syn på Scandic då de arbetar med hållbarhetsarbete. 

Olivia menar att eftersom Scandic har hotell på så många platser så gör det skillnad i längden 

om alla hotell arbetar med hållbarhet. Emil ser det som ett stort plus att de arbetar med 

hållbarhet. Adam svarade på följande sätt angående betydelsen av att Scandic arbetar aktivt 

med hållbarhetsarbete: 

 

“Det tror jag absolut att det har. Man vill ju alltid vara på en modern arbetsplats. En 

arbetsplats som alltid går framåt och inte bakåt, och det gör Scandic, de går framåt hela 

tiden."  
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Här presenteras vår analys av den insamlade datan där empirin kommer att kopplas till den 

teoretiska referensramen för att se eventuella likheter och skillnader. Här framkommer även 

resultat som vi ansåg var förvånande eller överraskade. Analysen är uppdelad i tre större 

delar då vi anser att många av empirins delar går in i varandra. 

6. ANALYS 

6.1 Beslutsfattande och delaktighet 
 

Nord och Fuller (2009) beskriver hur viktigt det är att organisationer involverar sina 

medarbetare i beslutsfattandet. Oftast tas beslut på en ledningsnivå, men då det är 

medarbetarna som utövar aktiviteterna praktiskt så borde de få en mer delaktig roll i detta. På 

Scandic Grand Hotel i Örebro rådde det delade meningar om huruvida medarbetarna upplevde 

att de kunde påverka beslut. Hälften av respondenterna svarade att de kände att de kunde 

påverka, men då mest lokalt och inte centralt. De andra svaren visade istället att de inte kände 

att de kunde påverka besluten angående hållbarhetsarbetet. Detta kan bero på det som 

Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) diskuterar i sin artikel om det gap som kan uppstå 

mellan ledning och medarbetare. Detta gap uppstår när beslutsfattandet främst sker på en 

ledningsnivå och medarbetare inte får vara delaktiga i dess implementation, utveckling och 

hantering. Ett av svaren visade att anledningen till att denne inte upplevde att den kunde 

påverka besluten var för att det fanns en distans mellan den som medarbetare och ledning. 

Därmed finns det också en risk för att detta gap kan finnas i Scandics verksamhet, då det finns 

medarbetare som inte upplever sig ha möjligheten att vara delaktiga i beslutsfattandet. 

Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) menar vidare att medarbetarna bör ha en deltagande 

roll i hållbarhetsarbetet, där de tillsammans med ledningen skapar värde för organisationen. 

Vår datainsamling visade dock att alla inte upplever att de behöver vara med vid 

beslutsfattandet, utan det räcker istället att utföra arbetet i enlighet med det som andra 

beslutar. Vi anser att en förklaring till att medarbetarna upplever att det är svårt eller inte har 

viljan att påverka beslut kan liknas med Nord och Fullers (2009) teori om att många är av den 

uppfattningen att beslutsfattandet sker på en ledningsnivå. De menar även att många 

medarbetare är bekväma med den traditionella hierarkiska strukturen och blir förvirrade av 

dess avsaknad. Därmed kanske många medarbetare inte ens försöker eller vill vara delaktiga i 

beslutsfattandet, detta då de har en uppfattning av att det inte går eller för att de är nöjda med 

att andra tar dessa beslut.  

 

Trots att några av respondenterna upplevde att de inte kan påverka beslutsfattandet särskilt 

mycket, så ansåg majoriteten att de fick vara delaktiga i hållbarhetsarbetet på andra sätt. Detta 

speglar sig delvis i att majoriteten av respondenterna upplevde att de kan komma med egna 

initiativ. Stawiski, Deal och Gentry (2010) menar att detta är viktigt i en organisation och att 

det finns fördelar med att uppmuntra till initiativ, exempelvis så kan medarbetarna komma 

med innovativa idéer. Som ett av svaren visade så krävs det att dessa idéer och initiativ är väl 

genomtänkta och framförs på rätt sätt, samt att det måste finnas en förståelse för att allt kan 

inte ske på en gång. Detta kan liknas med Nord och Fullers (2009) resonemang kring small 
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wins. Där det handlar om att göra förändringar i små steg och inte gå för den stora vinsten på 

en gång.  

 

Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) menar att ett sätt att involvera sina medarbetare i 

CSR- aktiviteterna är genom att integrera dessa i medarbetarnas dagliga arbete. Detta kan vi 

se som en ytterligare förklaring till att majoriteten av medarbetarna ansåg sig vara delaktiga. 

Hållbarhetsarbetet speglade sig tydligt i deras dagliga arbetsuppgifter då alla medarbetare 

kunde ge exempel på hur detta visade sig. Till exempel så använde städavdelningen 

miljövänliga produkter, köket var noga med återvinningen och receptionen hade rutiner på hur 

de hanterar prostitution och trafficking. Dock måste vi ta hänsyn till att uppfattningarna om 

delaktighet skilde sig något, detta då det fanns en respondent som upplevde att denne inte var 

så delaktig. En möjlig förklaring som vi kan se till detta kan vara det som Stawiski, Deal och 

Gentry (2010) diskuterar i sin artikel om vikten av att kommunicera hela vägen ner i 

hierarkin. Tidigare forskning har visat att det saknas en förståelse för både upplevt CSR- 

arbete och engagemang kring arbetet på en lägre nivå. I detta fall skulle det kunna handla om 

en brist på engagemang hos medarbetaren eller en kommunikationsbrist, eller en kombination 

av dem båda. 

6.2 Intern kommunikation 
 

Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) påpekar även vikten av att företag bör lägga lika 

mycket fokus på den interna kommunikationen som den externa. På Scandic Grand Hotel i 

Örebro har de lyckats väl med den interna kommunikationen då samtliga respondenter 

upplever att den fungerar bra. Dock uttryckte majoriteten att den skulle kunna förbättras. Park 

och Levy (2013) diskuterar potentiella verktyg för den interna marknadsföringen och lyfter 

där fram den digitala möjligheten som exempelvis mail, sociala plattformer och hemsidor. 

Vår empiri visar att det finns en viss problematik med att använda sig av mail trots att det 

även är en bra kommunikationsform. Respondenterna upplevde att det kan bli för mycket 

information på en gång och att det lätt försvinner i mängden. En annan kommunikationsform 

som respondenterna menar att Scandic Grand Hotel i Örebro använder är möten, där de 

muntligt diskuterar olika problem eller frågor angående hållbarhetsarbetet. Detta är även 

något som Park och Levy (2013) nämner och menar är fördelaktigt för att förmedla 

information. 

 

En överraskande upptäckt under intervjuerna var att ingen av respondenterna hade kännedom 

om Scandics uppförandekod. Då det skriftligen står i den att samtliga medarbetare ska ta del 

av denna så upplever vi det som förvånande. En förklaring som vi kunde finna var att 

medarbetarna istället förknippade dess innehåll med ordet hållbarhetsarbete. Collier och 

Esteban (2007) menar att utdelning av dokument inte är en fördelaktig kommunikationsform, 

då medarbetaren inte uppfattar att detta har någon större relevans för deras dagliga arbete. 

Detta kan vi även se som en möjlig förklaring till varför de inte har kännedom om 

uppförandekoden, det kan helt enkelt vara så att den inte har delats ut för att den sällan blir 

läst. Dock fick vi under intervjuerna uppfattningen om att respondenterna ändå kände till 

uppförandekodens innehåll. Detta då de kunde beskriva många av de saker som nämns i 



 
33 

 

denna men också då de kunde beskriva hur de arbetar med det rent praktiskt. Därmed kan det 

vara så att ledningen medvetet har valt att inte skicka ut uppförandekoden i dokumentform, 

utan istället försökt integrera detta på andra sätt. Som intervjuerna visade så upplevde 

respondenterna att de fick mycket av sin kunskap genom att praktiskt gå igenom det men 

också att de får göra tester online. Collier och Esteban (2007) menar vidare att det finns en 

problematik med att kommunicera etiska program till sina medarbetare. Detta då det endast 

kan bli en fasad som är frikopplad från organisationen. I Scandics fall så upplever 

medarbetarna att ledningen har lyckats integrera det på ett sätt så att det genomsyrar hela 

organisationen. Om detta lyckas så kommer det speglas i medarbetarnas dagliga arbete menar 

Collier och Esteban (2007), vilket det även har gjort på Scandic Grand Hotel i Örebro. Detta i 

form av att de till exempel använder sig av miljövänliga bilar, tänker på vattenkonsumtion och 

erbjuder ekologisk frukost. 

 

Företag bör försäkra sig om att det finns ett engagemang hos medarbetarna innan de börjar 

kommunicera med externa intressenter menar Morsing, Schultz och Nielsen (2008). De 

beskriver även “the-inside-out-approach” vilket innebär att medarbetarna är de främsta 

intressenterna och bör vara involverade i arbetet för att förhoppningsvis känna engagemang 

och stödja företaget. På Scandic Grand Hotel i Örebro upplevde medarbetarna att de har en 

viktig roll i hållbarhetsarbetet och därmed ser sig själva som en betydelsefull intressent. 

Intervjuerna visade att de ser sig som representanter eller förmedlare av Scandics värderingar. 

Några såg sig som förmedlare internt, där de ansåg att det var viktigt att föra informationen 

vidare till andra medarbetare. Andra kände sig som förmedlare av information externt ut till 

kunder, där vikten låg i att kunna förmedla Scandics budskap med hållbarhetsarbetet. Detta 

tyder på att medarbetarna upplever sig vara involverade och i viss mån engagerade i arbetet. 

Detta stämmer även överens med det som Morsing, Schultz och Nielsen (2008) beskriver i sin 

artikel där de menar att det är av allra största vikt att medarbetarna känner att de har en 

betydelsefull roll i hållbarhetsarbetet. Detta för att det ska finnas något slags organisatoriskt 

stöd, en grund för det fortsatta arbetet men också för att kommunikationen från medarbetarna 

både internt och externt ska vara pålitlig. På Scandic Grand Hotel i Örebro så har de lyckats 

väl med att få medarbetarna att känna sig betydelsefulla i hållbarhetsarbetet, vilket är väldigt 

viktigt för det fortsatta arbetet.  

6.3 Motivation och engagemang  
 

För att medarbetarna ska kunna agera i enlighet med hållbarhetsarbetet så krävs motivation 

för detta, men också att de känner engagemang för att uppnå målen för ansvarsfullt 

företagande menar Collier och Esteban (2007). Medarbetarna var alla överens om att Scandic 

arbetar med mål, dock verkade de inte helt på det klara med vilka dessa var när det gällde 

specifikt hållbarhetsarbete. Några av respondenterna talade om stora och allmänna mål för 

Scandic, där Svanen-certifieringen och miljödokument var de enda mål inom hållbarhet som 

togs upp. Då Collier och Esteban (2007) menar att mål är en viktig nyckelfaktor i 

motivationen, så kanske det vore fördelaktigt för hotellet att skapa eller förtydliga redan 

befintliga hållbarhetsmål för medarbetarna.  
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Vidare menar Collier och Esteban (2007) att det är viktigt att företag motiverar och engagerar 

sina medarbetare om de ska utföra hållbarhetsarbetet på ett effektivt sätt i praktiken. Empirin 

visade att det rådde delade meningar om hur Scandic motiverar dem. Några av de sakerna 

som respondenterna upplevde att ledningen gör för motivera var bland annat att ge feedback 

men också att de är väldigt duktiga på att uppmuntra och vara positiva. En av respondenterna 

menade att Scandics hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen och därmed skulle det 

inte gå att arbeta där om detta inte uppskattades. Detta tyder på att Scandic har integrerat 

hållbarhetsarbetet väldigt väl då medarbetaren menar att ledningen inte behöver uppmuntra 

dem till att arbeta med ett hållbarhetstänk, de gör det ändå. Även detta kan förklaras med 

Collier och Estebans (2007) resonemang kring integrationen av policyer. Om ett företag 

lyckas att integrera denna så kommer det att genomsyra hela organisationen, vilket denna 

medarbetare upplever att den gör.  

 

Vidare menar Collier och Esteban (2007) att den ihållande motivationen upprätthålls av 

engagemang. Utifrån respondenternas svar så visar det sig att engagemang finns då några 

upplever att de får vara involverade och att det finns möjlighet till att ta egna initiativ. Några 

av respondenterna upplevde även att de hade möjligheten att påverka beslut. Då de även 

uppfattar att de har en viktig roll i hållbarhetsarbetet så tyder det på att det finns ett 

engagemang. Det finns dock en problematik med engagemang menar Slack, Corlette och 

Morris (2013). Detta är att alla medarbetare inte nödvändigtvis känner samma nivå av 

engagemang för hållbarhetsarbetet. Bland respondenterna har vi sett att uppfattningen om 

hållbarhetsarbetet skiljer sig beroende på vad medarbetaren har för arbetsuppgifter men också 

hur mycket ansvar denne har. Detta anser vi kan förklaras med resonemanget som Stawiski, 

Deal och Gentry (2010) har kring nivån av engagemang, att ju mer ansvar som personen har 

desto mer engagemang finns hos denne. 

 

En aspekt som påverkar engagemanget är vilken uppfattning medarbetaren har om företagets 

hållbarhetsarbete. När ett företag arbetar med CSR så blir medarbetarna med engagerade och 

stolta över företaget (Stawiski, Deal och Gentry, 2010). Detta stämmer överens med vad 

respondenterna sa under intervjuerna då alla upplevde att det var ett stort plus att Scandic 

arbetar med hållbarhet. Synen som medarbetarna har på företaget kan också påverka nivån av 

engagemang menar Stawiski, Deal och Gentry (2010), detta innebär att ju högre en 

medarbetare rankar sitt företags arbete med hållbarhet desto högre nivå av engagemang till 

organisationen. Majoriteten av respondenterna hade en väldigt positiv syn på Scandic som 

företag, detta då de ansåg att det är ett företag som tar sitt ansvar. Hos dessa medarbetare kan 

vi också se en högre nivå av engagemang. Därmed har också Scandic lyckats förmedla en bra 

bild internt i organisationen. 
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Här presenteras studiens slutsatser som återkopplas till studiens syfte och frågeställning. Vi 

ger även rekommendationer till företaget och diskuterar förslag för vidare forskning. 

7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på Scandic Grand Hotel i Örebro 

upplever att företaget integrerar CSR internt i verksamheten. Först och främst kan vi 

konstatera att Scandic har en bra grund att bygga vidare på, då samtliga medarbetare har en 

medvetenhet och förståelse för deras hållbarhetsarbete. De känner även en stolthet över detta 

och många menar att hållbarhetsarbetet genomsyrar organisationen, vilket ökar 

förutsättningarna för att de ska lyckas vidare i sitt arbete. Dock upplever vi att vissa delar av 

hållbarhetsarbetet är mer integrerat än andra. Medarbetarna verkade främst vara medvetna om 

den miljömässiga aspekten, vilket kan innebära att det är den delen som hotellet har mest 

fokus på. Detta visade sig då respondenterna endast nämnde exempelvis den etiska aspekten 

om vi frågade om denna specifikt. Vi anser därmed att det kan vara av vikt att Scandic skapar 

en medvetenhet för hållbarhetsarbetets alla delar, då det måste finnas kunskap om alla dessa 

för att kunna ta beslut som går i enlighet med företagets värderingar. En möjlig lösning på 

detta är att erbjuda medarbetarna mer utbildning inom ämnet där alla delar inkluderas. Detta 

kan göras både på deras intranät men också genom praktiska utbildningar.  

 

Den interna kommunikationen är en viktig del i integrationen av hållbarhetsarbetet. En 

slutsats är att den interna kommunikationen på Scandic Grand Hotel fungerar bra, men att 

samtliga medarbetare anser att den kan förbättras. Vi kan se en viss problematik med att föra 

information vidare via mail då viktig information kan förbises. Då hotellbranschen är en 

arbetsintensiv bransch finns det risk för att informationen aldrig blir läst. Vi anser att det kan 

vara fördelaktigt att avsätta tid för medarbetarna, där de har möjlighet att gå igenom ny 

information om hållbarhetsarbetet för att på så sätt försäkra sig om att de läser detta. Det kan 

också vara nödvändigt att detta kompletteras med att informationen levereras muntligt om den 

ska tas på allvar. Förutom mail används även intranätet för att hålla medarbetarna 

uppdaterade, detta anser vi är en bra kommunikationskanal men att kontroller bör införas för 

att se att medarbetarna genomför testen. Detta är viktigt för att medarbetarna ska kunna arbeta 

i enlighet med Scandics riktlinjer för hållbarhet. Dock måste det ses till att dessa kontroller 

inte blir ett slags stressmoment och medarbetarna skyndar sig igenom testerna. Då finns 

risken att informationen förbises i alla fall. Därmed bör tid avsättas även till detta, eller att det 

krävs mer uppmuntran från ledningen för att genomföra testen på medarbetarnas övriga tid.  

 

En slutsats som vi har dragit är att det är en stor utmaning för organisationer att få alla 

medarbetare involverade och delaktiga i hållbarhetsarbetet. På Scandic Grand Hotel rådde det 

delade meningar om hur involverade de var i företagets hållbarhetsarbete. I en så pass stor 

koncern som Scandic kan det vara problematiskt att nå ut med budskapet till alla medarbetare, 

men också att allas röster blir hörda. Ett sätt att skapa delaktighet är att involvera 

medarbetarna i beslutsfattandet, detta kan dock vara en komplex uppgift. Vår studie har visat 

att alla nödvändigtvis inte vill vara involverade i beslutsfattandet utan lämnar istället detta till 
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andra. Det har även visat sig att medarbetare kan uppleva att det är svårt att påverka beslut då 

det finns en distans mellan medarbetare och ledning. Utmaningen ligger därmed i att försöka 

minska den distans som finns och istället skapa ett klimat där alla känner att de har en 

möjlighet att uttrycka sin åsikt. Detta kan exempelvis ske genom att ledningen rådfrågar sina 

medarbetare innan beslut fattas för att på så sätt få dem att känna sig involverade. Förutom 

beslutsfattande anser vi att det finns andra sätt genom vilka organisationer kan involvera sina 

medarbetare i hållbarhetsarbetet. Denna studie har visat att Scandic har integrerat 

hållbarhetsarbetet praktiskt i medarbetarnas arbetsuppgifter för att på så sätt involvera dem. 

Dock har det framkommit att känslan av delaktighet skiljer sig beroende från person till 

person. Därmed anser vi att främjandet av delaktighet är en utmaning för organisationer då 

alla nödvändigtvis inte behöver samma saker för att känna sig involverad. Något som kan vara 

bra är att först och främst göra det tydligt för medarbetarna att deras prestationer betyder 

någonting och gör skillnad. Sedan måste organisationen på något sätt uppmuntra dem till att 

vilja vara delaktiga och detta kan de göra genom att exempelvis visa deras framgångar 

visuellt, annars kan det vara så att de inte vet att deras arbete gör skillnad. Därefter måste det 

finnas uppmuntran från alla sidor i organisationen där alla pushar varandra till att ta initiativ 

och att de ska engagera sig i arbetet. 

 

För att involvera sina medarbetare är det också viktigt att de blir motiverade till att engagera 

sig i hållbarhetsarbetet. Motivationen bland medarbetarna på Scandic Grand Hotel varierade 

lite, men en slutsats vi kan dra är att de som kände sig involverade var också de som ansåg sig 

motiveras av ledningen. Vi anser att även motivation kan vara problematiskt, detta då alla 

individer motiveras av olika saker och organisationer måste därmed identifiera vad som 

motiverar deras medarbetare i hållbarhetsarbetet. Då vi såg i vår undersökning att Scandic inte 

har några specifika mål för varje avdelning vad gäller hållbarhet så skulle det kunna vara ett 

sätt att motivera sina medarbetare. Genom att införa mindre mål för exempelvis varje 

avdelning kommer medarbetarna kunna följa de framsteg som organisationen gör i sitt 

hållbarhetsarbete och därmed också motiveras av att uppfylla målen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att Scandic Grand Hotel har bra förutsättningar för 

att fortsätta vara framgångsrika i sitt arbete med hållbarhet. Dock finns det en viss 

problematik att överkomma vad det gäller att involvera sina medarbetare. Detta är inget unikt 

i sig för just Scandic utan det är något som förmodligen många organisationer måste hantera, 

detta speciellt när det handlar om stora organisationer som har många medarbetare. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har väckt nya idéer och förslag till framtida forskning. Det hade varit intressant 

att genomföra en studie både ur ett medarbetarperspektiv och ett ledningsperspektiv. Ett 

förslag på detta kan vara att undersöka uppfattningen av CSR på olika hierarkiska nivåer. Det 

vill säga hur ser de på företagets arbete med CSR? Finns det skillnader? Vi upplever att det 

kan finnas skillnader beroende på vilken arbetsposition och hur mycket ansvar man har som 

medarbetare och därmed vore detta intressant. 
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9. BILAGOR 

9.1 Intervjufrågor till medarbetarna på Scandic Grand Hotel   
 

1. Vad är din befattning och vad har du för arbetsuppgifter? 

 

2. Hur länge har du arbetet på Scandic Grand Hotell i Örebro?  

 

3. Har du fått information om Scandics hållbarhetsarbete och i sådana fall på vilket 

sätt? 

Teoretisk koppling: Collier & Esteban (2007) 

 

4. Vilken betydelse har det för dig att få en förståelse och medvetenhet för Scandics 

hållbarhetsarbete? Varför? 

Teoretisk koppling: Bhattacharya, Sen och Korschun  (2008) 

 

5. Känner du till Scandics uppförandekod och anser du att det är något som 

genomsyrar hela organisationen? På vilket sätt? 

Teoretisk koppling: Ali et. al (2010) Bhattacharya et al. (2008) 

 

6. Hur tillämpas Scandics uppförandekod i er dagliga verksamhet? 

          Teoretisk koppling: Bhattacharya, Sen och Korschun 2008 (2008) 
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7. Upplever du att du har den information, de färdigheter och de verktyg som 

behövs för att utföra ditt arbete i enlighet med uppförandekoden? Varför/Varför 

inte och på vilket sätt? 

          Teoretisk koppling: Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) 

 

8. Hur ser du på din roll i Scandics hållbarhetsarbete? 

Teoretisk koppling:  Morsing, Schultz och Nielsen (2008) , Nord och Fuller (2009) 

 

9. Hur ser den interna kommunikationen kring Scandics hållbarhet ut mellan er 

som medarbetare och ledningen?  

Teoretisk koppling: Bhattacharya, Sen och Korschun (2008), Morsing, Schultz och 

Nielsen (2008)  

 

10. Hur upplever du att den interna kommunikation fungerar? 

Teoretisk koppling: Bhattacharya, Sen och Korschun (2008), Morsing, Schultz och 

Nielsen (2008)  

 

11. Känner du till om Scandic arbetar utefter mål med sitt hållbarhetsarbete? På 

vilket sätt? 

Teoretisk koppling: Nord och Fuller (2009), Collier och Esteban (2007) 

 

12. Har ni några delmål som är specifika för er avdelning och hur arbetar ni med 

dessa? 

Teoretisk koppling: Nord och Fuller (2009) 

 

13. Upplever du att arbetet med mål och delmål har någon effekt på dig och ditt 

arbete? 

Teoretisk koppling: Nord och Fuller (2009), Collier och Esteban (2007) 

 

14. Hur upplever du att ledningen motiverar dig som medarbetare till att vara 

engagerad i hållbarhetsarbetet? 

Teoretisk koppling:  Collier och Esteban (2009) 

 

15. På vilket sätt upplever du att du får ta egna initiativ och ge förslag på 

förändringar när det gäller Scandics hållbarhetsarbete? 

Teoretisk koppling: Nord och Fuller (2009), Morsing, Schultz och Nielsen (2008)  

 

16. Hur upplever du att dina initiativ och förslag bemöts av ledningen?  

Teoretisk koppling: Bhattacharya, Sen och Korschun (2008) 

 

17. Upplever du som medarbetare att du får vara delaktig i beslutsfattandet kring 

hållbarhetsarbete? Och på vilket sätt? Om inte, tycker du det är bra eller dåligt?  

Teoretisk koppling: Bhattacharya, Sen och Korschun (2008), Nord och Fuller (2009), 
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Morsing, Schultz och Nielsen (2008) , Ali et. al (2010) 

 

18. Hur upplever du att hållbarhetsarbetet integreras i dina dagliga arbetsuppgifter?  

Teoretisk koppling: Morsing, Schultz och Nielsen (2008)  

 

19. Hur upplever du att Scandics hållbarhetsarbete påverkar dig som medarbetare? 

Teoretisk koppling: Collier och Esteban (2009), Stawiski, Deal och Gentry (2010), 

Slack, Corlette och Morris (2013). 

 

20. Hur påverkas din syn på Scandic då de har ett aktivt hållbarhetsarbete? 

Teoretisk koppling:  Stawiski, Deal och Gentry (2010), Park och Levy (2013) 

 

9.2 Transkribering av intervju nummer tre 
 

Respondent: ADAM 

Respondent - Scandic Örebro 

Intervjuare - Hej! detta är Ellen från Civilekonomprogrammet på Örebro Universitet 

Respondent - Hej! 

Intervjuare - Hej! Det var jag som mailade med dig tidigare.  

Respondent - Ja, jag såg det 

Intervjuare - Va snällt att du kunde ställa upp! 

Respondent - Ja men absolut! Nu vet jag inte hur mycket jag kan svara på, men något kan jag 

säkert svara på. 

Intervjuare - Ja men precis, det ska nog gå bra 

Respondent - Egentligen skulle ni få prata med husfrun, men hon är ju inte här. 

Intervjuare - Jaha okej, men det går jättebra med dig också! Går det bra att vi spelar in 

samtalet? 

Respondent - Ja ja, men det är klart! 

Intervjuare - Va bra, det är lite lättare att komma ihåg då, sen i efterhand. 

Respondent - Ja men självklart!  

Intervjuare - Ja, men då är första frågan vad är din befattning och vad har du för 

arbetsuppgifter på Scandic Grand hotell? 

Respondent –( ...) 
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Intervjuare - Ja okej, hur länge har du arbetat på Scandic Grand hotell i Örebro?  

Respondent – (…) 

Intervjuare - Ja okej. Då har vi en fråga som lyder: Har du fått information om Scandics 

hållbarhetsarbete och i så fall på vilket sätt?  

Respondent - Eh, ja jag har ju fått lite information om det, och det är internt. Att man bara 

har pratat lite om det och informerat vad det handlar om. 

Intervjuare - På vilket sätt har Scandic informerat denna informationen?  

Respondent - Muntligt. 

Intervjuare - När var det du fick denna informationen om hållbarhetsarbetet? Var det under 

introduktionen eller har det varit löpande under tiden? 

Respondent - Det har varit löpande under tiden, det mesta får man ju när man blir 

introducerad i tjänsten, så att säga. Men sen har det ju alltid fyllts på lite och så. 

Intervjuare - Vad är det som ingår under introduktionen? 

Respondent - Ja alltså man får ju ett häfte om vad det går ut på, vad det är, och så pratar man 

igenom lite dehär häftet, förklarar noggrant vad det innebär, lite så.  

Intervjuare - Jag tänker för just er avdelning är det något specifikt där? 

Respondent - Ja det är ju miljön. Hur vi ska sortera. Allt som vi hittar på rummen, och lite 

hur miljömärkningen är över våra städmedel och så. 

Intervjuare - Ja, och då hade jag en fråga här: Vilken betydelse har det för dig att få en 

förståelse och medvetenhet om Scandics hållbarhetsarbete? 

Respondent - Ja, jättestor betydelse! Du respekterar ju miljön och allt annat omkring dig 

mycket mer när du vet vad du jobbar med.  

Intervjuare - Precis. Känner du till Scandics uppförandekod? 

Respondent - Den är jag lite osäker på skulle jag vilja säga.  

Intervjuare - Okej. Och då har jag en följdfråga: Anser du att detta är något som genomsyrar 

hela organisationen? I denna uppförandekoden så finns det olika riktlinjer, det är miljö, 

sociala, etiska och ekonomiska Till exempel miljöpåverkan, vattenkonsumtion, 

avfallshantering. Och etik kan till exempel vara barnarbete, diskriminering och så vidare. 

Känner du att det är något som ni får reda på mycket om och så? 

Respondent - Ja, alltså två gånger om året, om vi nu pratar städ, så har vi stormöten. Då 

kommer fastighetschefen in, men en stor bytta med saker som man tillsammans talar om exakt 

hur allt ska sorteras. Så att alla är med, för att i en internkontroll så är det ju många delar. Sen 

får man ju plocka isär, ska man källsortera så får man ju plocka isär bit för bit, så att man inte 
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slänger fjärrkontrollen i plasten för det är ju ändå el och sånt i och batterier för sig så att man 

tänker ett steg längre.  

Intervjuare - Då hade jag en fråga, hur tillämpas uppförandekoden i den daliga 

verksamheten, och det pratade du ju lite om där att ni vet vad ni ska slänga var och så vidare. 

Finns det på något mer sätt som denna tillämpas som du kan komma på? Att det är med i era 

dagliga uppgifter. 

Respondent -  Ja, det är väl alltså hur vi använder oss utav vattnet och hur vi använder oss 

utav städmedlen. Vi kan ju inte köpa in vilket städmedel som helst, utan vi har våra riktlinjer. 

I och med att vi är svanenmärkta.  

Intervjuare - Upplever du att du har den information, färgigheter och de verktyg som behövs 

för att du ska kunna utföra ditt arbete i enlighet med Scandics uppförandekod?   

Respondent - Ja, det tycker jag. Vi har en väldigt öppen dialog om hur vi ska jobba för att 

hela tiden ligga ett steg framme.  

Intervjuare - Nästa fråga är: Hur ser du på din roll i Scandics hållbarhetsarbete? Känner du 

att det är viktigt och känner du dig delaktig?   

Respondent - Ja, men jag känner mig som viktig och delaktig, för det är ju upp till mig att 

informera mina, eller min personal och de runt omkring mig. Så att ju mer jag informerar och 

ju mer jag påminner, desto bättre blir ju vi alla.  

Intervjuare - Och efter det kommer vi in litegrann på den interna kommunikationen, hur gör 

du för att informera om detta till dina medarbetare? 

Respondent - Rita och berätta nästan, näe men är det något som de är osäkra på så förklarar 

man exakt vad som ska kastas vart, varför vi inte får använda vissa städmedel. Till exempel 

om vi städar badrum så kan vi inte använda vissa skurmedel för att de är inte svanenmärkta. 

Så man går igenom varför. 

Intervjuare - Hur ser den interna kommunikationen ut? Har du möten då eller hur verkar det?  

Respondent -  Vi har morgonmöte varje morgon och ungefär  en till två gånger i månaden så 

har vi ett stort möte med bara städ, och där går vi igenom.  

Intervjuare - På dessa morgonmötena, är alla med där då? 

Respondent - Näe, bara de som jobbar för dagen. Men oftast så blir det ju one on one, alltså 

det blir ju från person till person när man rör sig omkring på våningarna. Men när det är 

gruppvis så brukar det antingen vara på morgonmötet om det har varit mycket frågor om en 

sak, så tar man upp det, annars så har vi dehär stormötena, bara städ två gånger i månaden.  

Intervjuare - Under dessa stormöten två gånger i månaden, är alla medarbetare med då? 

Respondent - Då är alla med, även de som jobbar då och då.  



 
44 

 

Intervjuare - Hur ser den interna kommunikationen ut mellan er som medarbetare och till 

ledningen? Hur får du informationen därifrån? 

Respondent - Det är väl muntligt, för det mesta. 

Intervjuare - Och det sker genom möten och så också då eller?  

Respondent - Ja, det gör det. Så mycket möten blir det.  

Intervjuare - Ja precis, det förstår jag. Hur upplever du att den interna kommunikationen 

fungerar dag? 

Respondent - Jag tycker att den fungerar bra, men absolut så kan den ju alltid bli bättre. Men 

den funkar bra, det gör den. 

Intervjuare - På vilket sätt skulle man kunna förbättra den i så fall? 

Respondent - Ja, man skulle kanske kunna ha lite mer tid för varandra. 

Intervjuare - Känner du att det är någon kommunikationskanal som fungerar bättre än någon 

annan? 

Respondent - Alltså det är ju alltid lättare att  vända sig till sin egen avdelning. För vi vet ju 

vart vi har varandra, tidsmässigt. Och när man liksom kan prata med varandra utan att folk är 

stressade eller upptagna skulle jag mer kunna säga.  

Intervjuare - Känner du till att Scandic jobbar utefter mål med sitt hållbarhetsarbete och i så 

fall på vilket sätt? 

Respondent - Vad sa du nu? 

Intervjuare - Känner du till att Scandic jobbar utefter mål med sitt hållbarhetsarbete och i så 

fall på vilket sätt? 

Respondent - Ja det är väl mer att vi liksom ska ligga steget före, är det den du tänker på 

eller? 

Ja, eller jag funderar på om det finns några specifika mål för just er avdelning på städ och för 

att ni ska uppnå dehär hållbarhetsarbetet. 

Respondent - Näe, men det är väl mer bara att vi alltid ska, vad ska jag säga, vara lätta på att 

faktiskt vara noggranna hur och vad det är för material vi använder. Börjar något bli slitet då  

får vi se till att köpa in nytt så att det hela tiden funkar, så att vi inte missbrukar någonting av 

det.  

Intervjuare - Det finns ju även många andra aspekter i uppförandekoden som kan 

förekomma på hotell, till exempel prostutition. Hur agerar ni ifall det är något som ni 

misstänker? Det kan ju vara något som ni får kännedom om när ni städar och så. 



 
45 

 

Respondent - Ja men absolut, så är det ju. Vi är ju väldigt mycket på våningarna så vi får ju 

vara med om och se mycket vi också. Medarbetarna har ju fått gå en trafficking-kurs alldeles 

nyligen, där de gick igenom hur de ska agera och så. Om de misstänker någonting så får de 

informera, först och främst sin närmsta chef, det blir ju antingen husfrun eller jag. Och sen i 

vår tur tar ju vi kontakt med ledningen. Och sen kontaktar ju vi polisen. Sen är det ju upp till 

polisen vad de vill göra med det, men oftast så kommer de ju rätt fort, gör dem ju. För det är 

ju något som ska bort, så är det ju.  

Intervjuare - Ja precis, men det är ju bra att man har en rutin för det och att man som 

medarbetare vet hur man ska agera om en sådan situation uppstår? 

Respondent - Ja, men de är väldigt vaksamma på sina gäster.  

Intervjuare - Ni känner i alla fall att ni informerar dem om vad de ska vara uppmärksamma 

på. 

Respondent - Och i och med denna trafficking-kursen så känner ju de att de vet vad de ska 

titta på och hur de ska agera.  

Intervjuare - Om vi går tillbaka till mål och delmål där, känner du att det har någon effekt på 

dig som medarbetare? Känner du dig mer motiverad ifall du har mål som du jobbar efter? 

Respondent - Ja men absolut, man blir ju alertare. Alltså man vill ju hela tiden ha det långa 

benet framför, så är det ju. Och det är nog viktigt att ha mål, för att komma någonstans och för 

att trivas med sitt arbete.  

Intervjuare - Hur upplever du att ledningen motiverar dig som medarbetare att vara 

engagerad i hållbarhetsarbetet?  

Respondent - De motiverar jättebra!!  

Intervjuare - Okej, på vilket sätt? 

Respondent - De uppmuntrar väldigt mycket. De är väldigt positiva ens arbete, och då gäller 

det inte bara mig, utan hela huset. Är det någon som gör nåt bra eller har bra idéer så pushar 

dem på det.  

Intervjuare - Och då går vi in lite på nästa fråga där, på vilket sätt upplever du att du kan ta 

egna initiativ och ge förslag på förändringar när det gäller hållbarhetsarbetet?  

Respondent - Vi har ju öppna dialoger med varandra. Spånar idéer ofta, hur man kan göra 

saker och ting bättre och lite så 

Intervjuare - Om det skulle vara så att du kom på ett förslag eller hade ett initiativ hur går du 

till väga då? 

Respondent - Först och främst pratar jag med min chef, och sen så tillsammans lägger vi upp 

en strukturerad plan, sen går vi till ledningen och berättar om den planen, som de i sin tur tar 

en titt på, ifall det går att genomföra eller inte.  
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Intervjuare - Okej, nästa fråga är då: hur upplever du att dina initiativ och förslag bemöts av 

ledningen? Om ni väl kommer upp med ett sådant förslag.  

Respondent - Jag tycker att, de lyssnar ju alltid, sen är det ju så att vissa saker kan man ju 

göra och vissa saker kan man ju inte göra. Men de lyssnar alltid på vad man har och säga, det 

gör dem.  

Intervjuare - Tycker du att det är bra eller dåligt att ni som medarbetare får vara med i 

beslutsfattandet kring hållbarhetsarbetet? 

Respondent - Det är bra. Så att man känner sig liksom med i allting. Vet vad som händer, det 

bli ju lättare att jobba då.  

Intervjuare - Ja just det,  hur upplever du att Scandics hållbarhetsarbete påverkar dig som 

medarbetare? Känner du att det är något som hämmar dig eller motiverar dig? Är det något 

som tar mer tid? På vilket sätt påverkar det dig?  

Respondent - Påverkar väl mig inte sådär jättemycket utan man har det i baktanken hela tiden 

när man jobbar, nu vet jag inte om det påverkar mig sådär jättemycket. Men, det ligger ju 

alltid i bakhuvudet, det gör det ju. Så fort man gör någonting. 

Intervjuare - Okej, känner du att det är något som tar extra tid, eller är det något som alltid 

finns där? 

Respondent - Nej. Det är något som alltid finns där. Så är det. Så det är ingenting som jag 

lägger speciellt mycket tid på, utan det ligger där det ligger.   

Intervjuare - Sista frågan är: hur påverkas din syn på Scandic hotell då det har ett aktivt 

hållbarhetsarbete?  

Respondent - Jag tycker det är bra, alltså de är framåt de är moderna och det märks att de 

jobbar för att vara det främsta hotellet. De jobbar hårt för det. De är väldigt rättvisa och ah 

sunt förnuft.  

Intervjuare - Skulle det bli en mer attraktiv arbetsplats för att de har detta hållbarhetsarbete 

eller har det någon betydelse?  

Respondent - Det tror jag absolut att det har. Man vill ju alltid vara på en modern arbetsplats. 

En arbetsplats som alltid går framåt och inte bakåt, och det gör Scandic, de går framåt hela 

tiden. 

Intervjuare - På vilket sätt kan du märka det?  

Respondent - Ja, det händer ju om organisationer och det är nya sätt att jobba på. Till 

exempel nu så har vi omorganiserat våran avdelning, så att vi har ju blandat in andra 

avdelningar i våran tjänst bara för att städ inte bara ska vara på stad utan de ska röra sig mer i 

huset och lite så. Försöker vara miljömedvetna och ja, vara med i samhället, vi gör ju mycke 

för samhället.   
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Intervjuare - Roligt! Ja det var faktiskt alla frågor jag hade till denna undersökningen.   

Respondent - Jaha, du ser!  

Intervjuare - Så vi får tacka så mycket för att du ställde upp. 

Respondent - Ja, får hoppas att det ör något som är användbart. 

Intervjuare - Det tror jag absolut, det blir jättebra! 

Respondent - Ja! 

Intervjuare - Men då får du ha en fortsatt trevlig dag! 

Respondent - Ja men detsamma! 

Intervjuare - Ja, tack så mycket! 

Respondent - Ha det bra! Hej då. 

Intervjuare - Hej då.  

 

   


