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Tack! 
 

Vi vill framföra ett tack till alla som stöttat oss! 
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Sammanfattning 
Den svenska hotellbranschen går mot en utveckling av allt fler och större hotellkedjor. Genom 
sina stordriftsfördelar pressar hotellkedjorna ner priserna och standardiserar erbjudande vilket lett 
till att konkurrensmedlen har blivit färre. För att tilltala de viktiga företagskunderna är därför 
behovet stor av nya konkurrensmedel. 

Kunder ställer idag högre krav på att företag tar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga 
ansvarstagande, CSR, och desto större företaget är desto större är kraven. Dessa krav leder till att 
företagskunder ställer allt högre krav på sina leverantörer. Ett verktyg för att möta kraven är 
CSR-kommunikation, där företag informerar om sitt befintliga ansvarstagande. CSR innebär inte 
bara skyldigheter för att nå legitimitet i kundernas ögon utan även möjligheter att möta och 
överträffa kunders förväntningar vilket kan ge positiva fördelar såsom konkurrenskraft, ökad 
lojalitet och stärkt varumärkesimage. 

Med detta som bakgrund avser denna studie titta på hur hotellföretag kan CSR-kommunicera till 
företagskunder för att möjliggöra att nå de positiva fördelarna. I tidigare studier råder ovisshet 
och oenighet i hur CSR-kommunikation uppfattas och värderas samt hur den med fördel 
hanteras. Syftet med vår studie är följaktligen att underlätta svenska hotellföretags arbete med 
CSR-kommunikation och samtidigt bidra till det unga och ovissa forskningsområdet CSR-
kommunikation genom att undersöka beståndsdelar av kommunikationen i vår givna kontext med 
svenska hotellföretag och stora företagskunder. 

För att nå vårt syfte har vi genom en enkätundersökning undersökt hur stora kundföretag 
uppfattar och värderar CSR-kommunikation från svenska hotellföretag. CSR-kommunikationen 
har delats upp i tre huvudkomponenter; vad, hur mycket och vilken kanal? Med dessa tre 
huvudkomponenter som ram har vi genom tidigare forskning och deras enkäter utvecklat vår 
enkät. Vi har ringt 155 utvalda företag för att nå en respondent per företag, personen bäst lämpad 
att svara på frågor angående kommunikation från hotellföretag. Detta gav oss 47 användbara 
enkäter. De olika frågorna har sedan analyserats mot tidigare studiers resultat, främst genom 
indelningar och rangordningar av olika alternativ inom de olika frågorna. 

Vår studie indikerar att hotellföretag med fördel kommunicerar sådant CSR-arbete sin egen 
kontext och verksamhet är förknippad med. För att svara på vad använde vi oss av Carrolls CSR-
pyramid (1991) där våra resultat indikerar att den sammanslagna ekonomiska och legala nivån 
tillsammans med den etiska nivån värderas likvärdigt och betydligt högre än den filantropiska 
nivån. Kundföretagen uppfattade att de idag får just under önskvärd mängd CSR-
kommunikation. De kanaler som föredras är de där kundföretaget själv kan hämta CSR-
kommunikation, med hemsida högst rankad.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Under 1900-talet har allt fler hotellföretag på den svenska marknaden gått ihop till 
hotellkedjor (Carlbäck, 2012, s. 351; Nationalencyklopedin 1, 2013). De allt större 
hotellaktörerna har bland annat pressat ner priserna som en följd av sina stordriftsfördelar 
(Schofield & Katics, 2006, s. 126-127). När vi framöver i denna studie skriver hotell eller 
hotellföretag syftar vi på hotellkedjor på den svenska marknaden. Hotellföretagens 
stordriftsfördelar och standardiseringar har lett till att lågt pris och god service har 
utvecklats till något som förutsätts av hotellgästen . Möjligheterna till konkurrensmedel har 
blivit färre menar Schofield & Katics (2006, s. 126-127) i sin studie av svenska hotell. 
Svenska hotellföretag är således i behov av nya sätt att differentiera sig och därigenom 
attrahera kunder.  

Samtidigt som hotellföretag måste hitta nya konkurrensmedel för att attrahera kunder står 
vår värld inför stora utmaningar gällande resursanvändning och klimatförändringar. 
Världens resurser konsumeras i snabbare takt än världen kan hantera i förhållande till 
resursreproducering och resthantering (O´Brien, 2012, s. 667-668). Utöver detta krävs 
omsorg för världens människor, vårt samhälle och orättvisor omkring oss. Det här betonar 
vikten av att samtliga aktörer i världen bör hitta sitt sätt att bidra till en hållbar värld och 
samhälle, enskild individ som företag. Detta ansvarstagande för samhället och världen 
brukar i företagssammanhang sammanfattas som Corporate Social Responsibility (CSR) 
(Carroll, 1991, s. 39-40; Du, Bhattacharya & Sen, 2010, s. 8; Elkington 1997, s. 2). Det 
finns en mängd definitioner av CSR och vi har i denna studie valt att använda oss av en 
svensk definition nämligen Nationalencyklopedins (Nationalencyklopedin 2, 2012); “... 
företagens frivilliga sociala ansvarstagande i samhället. CSR innebär att företag frivilligt 
införlivar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet för att bidra till en hållbar 
utveckling.” 

CSR har blivit ett omdiskuterat ämne både på kontor och i hemmen, vilket kan ha sin 
förklaring i de stora skandaler vi sett de senaste åren, exempelvis företagen Enron, 
Worldcom och svenska Skandia (Arvidsson, 2010, s. 139; Bowd, Bowd & Harris, 2006, s. 
148; The Economist, 2003). CSRs framväxt har tagit sig uttryck både inom och utanför den 
akademiska världen. Krav på företags CSR-arbete kommer idag från akademiker, företagets 
intressenter, regeringar och intresseorganisationer. (Bowd et al., 2006, s. 148; Porter & 
Kramer, 2006, s. 81; Morsing, Schultz & Nielsen, 2008, s. 101). Företag kan inte längre 
bortse från CSR och att skapa en förståelse för hur CSR-relaterade frågor skall hanteras är 
således av intresse. 

För att möta dagens svårigheter med differentiering rekommenderar Bhattacharya & Sen 
(2004, s. 11) att CSR kan vara ett innovativt och svårkopierat konkurrensmedel. Flera 
forskare visar att CSR för företag är förknippat med positiva ekonomiska effekter (Graci & 
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Dodds, 2008, s. 256-257; Porter & Kramer, 2006, s. 80; Tsai, Hsu, Chen, Lin, & Chen, 
2010, s. 385). Vidare påtalar forskare att CSR förutom lönsamhet och ett gott samvete, även 
bidrar till ett stärkt varumärke, ökad lojalitet och motivation hos företagets personal (Du et 
al., 2010, s. 9, 17; Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2010, s. 8; Vallaster, Lindgreen 
& Maon, 2012, s. 34).  

Utvecklingen av CSR och att varje aktör i världen bör ta sitt ansvar för samhället har lett till 
att kundföretag i allt högre grad ställer krav på leverantörsföretagens ansvarstagande 
(Arvidsson, 2010, s. 340; Carroll & Buchholtz, 2000, s. 28-29; Europeiska kommissionen, 
2008, s. 109-110; Morsing et al., 2008, s. 107). Svenska hotellföretag kan således antas 
uppleva krav i relation till CSR från sina företagskunder. Dessutom visar statistik från 
Tillväxtverket, Visita och SCB sammanställd av Besöksliv (2013) att 62 % av 
beläggningen på svenska hotell utgörs av företagskunder. Detta ger en indikation på att 
företagskunder tillhör en de viktigaste kundgrupperna för svenska hotellföretag.  

En förutsättning för att hotellföretagen ska uppnå de fördelar CSR-arbete kan ge är att 
företagskunderna känner till företagets åtaganden. Medlet för att uppnå detta menar Du et 
al. (2010, s. 8-9) Schmeltz (2012, s. 30) och Van de Ven (2008, s. 339) är användningen av 
CSR-kommunikation. Hutton, Goodman, Alexander & Genest (2001, s. 251) visar att för 
stora företag är CSR-kommunikation den tredje största utgiftsposten inom 
kommunikationsavdelningen. En studie av Arvidsson (2010, s. 347-350) visar att CSR fått 
ett större utrymme i svenska företagets verksamhet och kommunikation på senare år och att 
de intervjuade cheferna i studien tror att denna trend kommer förstärkas de kommande åren. 
Vidare ansåg de svenska cheferna att CSR-kommunikation är efterfrågedrivet från 
företagets intressenter snarare än utbudsdrivet från leverantörsföretaget. Samtidigt visar 
Bhattacharya & Sen (2004, s. 9) och Schlegelmilch & Pollach (2005, s. 271) att företagets 
kunder bör vara de mest inflytelserika intressenterna även om det innebär att vissa 
intressenter åsidosätts när företaget ska bestämma hur de ska utforma sin CSR-
kommunikation. Men hur skall hotellföretagen utforma sin CSR-kommunikation gentemot 
företagskunder för att uppnå maximal positiv effekt?  

Forskare har visat att hur företagskunders uppfattar och värderar CSR-kommunikation 
skiljer sig beroende på företags kontext, exempelvis land och bransch både hos kundföretag 
och hos leverantörsföretag (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008, s. 13; Fair Trade 
Center, 2008; Morsing et al. 2008, s. 101-102, 108; Van de Ven, 2008, 347; Wang & 
Anderson, 2011, s. 64). Svenska hotellföretag är således förknippade med vissa 
värderingar. Vid inköp påverkar även andra kontextuella faktorer och då främst: 
kundföretagets eget CSR-arbete, kundföretagets uppfattade relativa vikt av leverantörens 
CSR-arbete, kostnaden och betydelsen för den inköpta tjänsten samt relationens längd (Du 
et al., 2010, s. 12-17; Heitbrink et al., 2010, s. 295; Morsing et al., 2008, s. 106; Pollach, 
2005, s. 287; Solomon, 2009, s. 357; Wang & Anderson, 2011, s. 64). Tidigare forskning 
har inte lyckats specificera vilka kontextuella faktorer i samband med vilken typ av CSR-
kommunikation som leder till framgång respektive misslyckande (Bowd et al., 2006, s. 
148; Du et al., 2010, s. 10).  
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Flera forskare, bland annat Birth, Illia, Lurati & Zamparini (2008, s. 182), Schlegelmilch & 
Pollach (2005, s. 284) samt skandinaviska Nielsen & Thomson (2009, s. 89, 91-92) och 
Morsing et al. (2008, s. 97, 102) menar att företag med fördel kan CSR-kommunicera men 
att en anledning till misslyckad CSR-kommunikation är om CSR-kommunikationen väcker 
skepticism bland företagets intressenter. Denna skepticism grundar sig i om kunder 
uppfattar företags CSR-kommunikation som en marknadsföringsmetod snarare än ett 
tecken på företagets välvilja (Du et al. 2010, s. 10). Viktigt för att hotellföretag ska uppnå 
konkurrensfördelar och undvika skepticism i sin CSR-kommunikation är således att känna 
till hur företagskunder uppfattar och värderar hotellföretags CSR-kommunikation.  

Bhattacharya & Sen (2004, s. 10-11) menar att en sorts CSR-kommunikation eventuellt 
attraherar ett kundföretag men inte ett annat kundföretag och att det således inte finns 
någon “one size fits all-lösning”. Det vore optimalt att skräddarsy CSR-kommunikationen 
för varje kund men samtidigt är det väldigt kostsamt. Därför kan en undersökning av flera 
företagskunder till hotell från olika branscher identifiera gemensamma nämnare i vad de 
uppfattar och värderar i CSR-kommunikation från hotellföretag. Bohdanowicz & Zientara 
(2008, s. 289) menar utifrån sin studie av ett svenskt hotellföretag att det finns ett behov av 
att undersöka hur hotellföretag med fördel kan hantera sin CSR-kommunikation. 

Arvidsson (2010, s. 347-349), Du et al. (2010, s. 8), Jahdi & Acikdilli (2009, s. 108) och 
McWilliams et al. (2006, s. 5) menar att större företag har större utomstående krav på sig än 
mindre företag vad gäller CSR-arbete och att ta hänsyn till CSR vid inköp. Forskare visar 
även att stora företag driver utvecklingen av CSR och att mindre företag tenderar att ta efter 
större företags agerande i form av CSR-arbete och CSR-kommunikation (Arvidsson, 2010, 
s. 340, 344; Lasswell, 1948, s. 86; Pellegrino & Lodhia, 2012, s. 70). Detta indikerar att vad 
stora företag värderar i hotellföretags CSR-kommunikation idag även kommer att värderas 
högt av andra företag i framtiden (Arvidsson, 2010, s. 344). Det är således intressant att 
undersöka vad stora företag uppfattar och värderar i hotellföretags CSR-kommunikation. 

1.2 Problemdiskussion 
Innan vi tittar på CSR-kommunikationens beståndsdelar vill vi belysa skillnaden mellan två 
vanligt förekommande begrepp inom forskningsområdet CSR – CSR-arbete och CSR-
kommunikation. Bowd et al. (2006, s. 148) och Nielsen & Thomsen (2009, s. 85) menar att 
CSR-arbete är det företaget genomför i form av ansvarstagande aktiviteter, medan CSR-
kommunikation syftar till det företag genom olika kanaler informerar att de gör i form av 
CSR-arbete. I denna studie kommer vi att fokusera på CSR-kommunikation då CSR-
kommunikation är ett ämne på framväxt och enligt en mängd forskare från Nordamerika, 
Europa och Norden (t.ex. Du, et al., 2010, s. 17-18; Podnar, 2008, s. 76-77; Schmeltz, 
2012, s. 30; Van de Ven, 2008, s. 350) behöver ytterligare kunskapsbidrag både i teori och i 
praktik. CSR-arbete är dock viktigt att diskutera då det lägger grunden till transparent och 
lyckad CSR-kommunikation (Borglund et al., 2008, s. 124). I vår undersökning har vi i likt 
Du et al. (2010, s. 9) gjort antagandet att hotellföretagen redan är engagerat i CSR-arbete. 
Detta med bakgrund av Bohdanowicz & Zientara (2008, s. 272) konstaterande att svenska 
hotellföretag kommit långt med sitt CSR-arbete. Vi har i denna studie istället valt att 
fokusera på hur hotellföretag kan kommunicera detta CSR-arbete.  



 4"

Kommunikation, inklusive CSR-kommunikation, har sällan enkom ett syfte men förklaras 
ofta som ett sätt att skapa relationer och associationer mellan sändare och mottagare av 
kommunikationen (Schramm & Roberts, 1971, s. 19-33), i vårt fall företagskund och 
hotellföretag. För att förklara detta i vår studie kan CSR-kommunikation beskrivas som 
kommunikation från hotellföretag för att berätta om sin välvilja. Hotellföretag vill på så vis 
associeras med goda gärningar och få möjligheten att uppnå de nämnda fördelar CSR-
kommunikationen kan ge. Hur fungerar då kommunikation? Kommunikation kan förklaras 
genom Lasswells kommunikationsmodell där sändaren av meddelandet sätts i centrum och 
förklarar kommunikation av ett meddelande genom citatet “Who says what to whom in 
which channel and with what effect” (Lasswell, 1948, s. 84-85; Schlegelmilch & Pollach, 
2005, p. 268-269). Utifrån tidigare forskning inom CSR-kommunikation (Du et al., 2010, s. 
10-11; Lindgreen & Swaen, 2010, s. 2; Morsing et al., 2008, s. 98, 108; Podnar, 2008, s. 
80) samt Lasswells formel (1948) går att urskilja tre huvudkomponenter av CSR-
kommunikationen från hotellföretag till företagskunder för att uppnå önskad effekt. Vilken 
sorts CSR bör kommuniceras i förhållande till vad och hur mycket samt genom vilken 
kanal (se även figur 1.1).  

 
Figur 1.1, Huvudkomponenter i CSR-kommunikation från Hotellföretag till Kundföretag. Vår användning av 
Lasswells formel (1948) i vår kontext. 

Vad dessa tre huvudkomponenter bör innehålla och hur de ska hanteras råder det delade 
meningar om i både litteratur och företagsvärlden (Bowd et al., 2006, s. 148; Du et al., 
2010, s. 10). Nedan följer en översiktlig beskrivning av oenigheten och problematiken inom 
CSR-kommunikationens olika delar. 

Forskning menar att vad leverantörsföretag bör CSR-kommunicera beror på företagets egen 
verksamhet och dess bransch. Detta styrks av legitimitetsteorin då det finns en tydlig 
förväntan att företaget bör göra såsom sin omgivning förknippas med. (Du et al., 2010, s. 
12-14; Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 108; Porter & Kramer, 2006, s. 84). Annan forskning 
poängterar vikten av kunden i fokus vid kommunikation och att företag bör utgå från 
kundföretagets ansvarstagande vid utformning av CSR-kommunikation och inte vad 
företaget förväntas kommunicera utifrån sin egen omgivning (Heitbrink et al., 2010, s. 295; 
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Schlegelmilch & Pollach, 2005, s. 271).  Detta då forskning visat att företagskunder ser 
saker utifrån sitt eget perspektiv vid värdering av leverantör bland annat utifrån de 
kontextuella faktorerna: eget CSR-arbete, längden av relationen med leverantören samt 
betydelsen och den relativa kostnaden av tjänsten (Hietbrink et al., 2010, s. 295; Wang & 
Anderson, 2011, s. 64). Detta skulle förklaras av det faktum att leverantörsföretags CSR-
kommunikation används för att underbygga svenska företagskunders eget CSR-arbete 
(Borglund et al., 2008, s. 103; Europeiska kommissionen, 2008, s. 109-110). Forskningen 
är till synes oense om vad leverantörsföretag, och således hotellföretag, bör utgå från vid 
val av CSR-kommunikation till företagskunder. Styrs vad hotellföretag borde CSR-
kommunicera av den egna kontexten eller är företagskundernas kontextuella faktorer 
avgörande? 

Trots att företagskunder ställer krav på CSR-arbete har forskning visat att de inte vill bli 
överinformerade om företagets CSR-arbete då överinformation har visat korrelation med 
skepticism (Birth et al., 2008, s. 182; Du et al., 2010, s. 10; Morsing et al., 2008, s. 101-
102). Detta väcker frågan hur mycket CSR-kommunikation hotellföretag med fördel kan 
kommunicera till sina företagskunder? Du et al. (2010, s. 10) förklarar att intensiv CSR-
kommunikation sannolikt ses som övertalande och ökar chansen att kunder uppfattar denna 
kommunikation som en vinstskapande aktion snarare än ett bevis på företagets välvilja. 
Samtidigt menar Borglund et al. (2008, s. 114) att det är viktigt för svenska företag att 
berätta om vad de gör för att kunna erhålla de positiva effekter CSR-kommunikation kan 
ge. Hartmann (1983, s. 230) har visat att det svenska och danska hotellföretagsklimatet 
liknar varandra och Morsing et al. (2008, s. 101-102, 108) konstaterar att danska företag 
vill engagera sig i och kommunicera CSR för att erhålla stärkt företagsrykte. Företag med 
CSR-arbete har gott anseende hos kunder men paradoxalt vill över hälften av kunderna att 
kommunikationen om CSR inte ska ha en framträdande roll eller inte alls kommuniceras av 
företaget (Morsing et al., 2008, s. 101-102, 108). I motsats till detta visar en studie av 
Hallvarsson & Halvarsson (2009), ett ledande konsultbolag inom CSR-frågor, att företag på 
svenska marknaden kommunicerar endast hälften av den av intressenter efterfrågade CSR-
informationen. Detta åskådliggör en situation där företagen är ovetande om hur mycket av 
sitt CSR-arbete som bör kommuniceras utifrån kundernas förväntningar, något Morsing et 
al. (2008, s. 108) benämner som Moment 22. Frågan är hur mycket företagskunder 
förväntar sig att hotellföretag skall kommunicera om sitt CSR-arbete?  

Lindgreen & Swean (2010, s. 2, 5) och Morsing et al. (2008, s. 102, 109) menar att 
framtida forskning kring CSR-kommunikation bör besvara vilken/vilka 
kommunikationskanaler som med fördel kan användas för att nå företagskunder utan att 
framkalla skepticism. Du et al. (2010, s. 13) delar upp kommunikationskanaler i två 
avdelningar, sådant företag kan kontrollera och sådant företaget inte kan kontrollera. Här 
belyses en viktig avvägning, kontroll gentemot trovärdighet, där information företag ej kan 
kontrollera anses mer trovärdig än den som kontrolleras av företaget (Birth et al., 2008, s. 
186; Morsing et al., 2008, s. 106-107). Det är debatterat i forskning om företag bör använda 
vanliga kontrollerade kommunikationskanaler, såsom reklam, för att kommunicera sitt CSR 
och vilken reaktion det får från kunder (Van de Ven 2008, s. 339, 350).  
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En annan vanlig uppdelning i kommunikationskanalssammanhang är den mellan direkt och 
indirekt kommunikation. Morsing et al. (2008, s. 102, 105) menar att kommunikation direkt 
till marknaden och kunder inte är effektivt för att förstärka företagets CSR-rykte. De visar 
även att kunder är mer skeptiska gentemot “påtvingande” reklam såsom annonsering 
jämfört med mer diskret information såsom hemsida och årsredovisningar. Detta förklaras 
även genom Schramm & Roberts (1971, s. 34-35) forskning kring kommunikation. De 
menar att om kommunikationen är indirekt och informativ, likt en hemsida och 
årsredovisning förväntas sändaren att vara sakkunnig och rättvisande inom det 
kommunicerande ämnet. När kommunikationen istället är av direkt och övertalande 
karaktär såsom reklam tar mottagaren till sig kommunikationen med garden uppe och tror 
att sändaren endast vill övertala denne till köp. Detta resonemang styrks även i CSR-
kommunikationssammanhang av McWilliams et al. (2006, s. 5). Trots detta tenderar 
företag att använda sig av ett flertal direkta kommunikationskanaler, exempelvis TV och 
sociala medier, för att nå ut med sitt CSR arbete (Birth et al., 2008, s. 191; Du et al., 2010, 
s. 13). Vidare menar Morsing (2008, s. 108) och Matten & Moon (2008, s. 405) att 
europeiska företag går mot en amerikanisering i sin CSR-kommunikation, vilket förklarar 
att alltmer CSR-kommunikation sker genom direktreklam. Denna trend av direkt CSR-
kommunikation bekräftas även hos svenska företag i studier av Hallvarssons & Halvarssons 
(2009) och KPMG (2011, s. 9). CSR-kommunikation direkt mot kunder är i början av sin 
utveckling och forskning kring detta bör utvecklas (Podnar 2008, s. 76-77). Att undersöka 
vilken kanal svenska hotellföretag med fördel kan använda för att skapa konkurrensfördelar 
med CSR-kommunikation är således intressant.  

De ovanstående resonemangen har lett fram till följande forskningsfråga. 

1.3 Forskningsfråga 
Hur uppfattas och värderas svenska hotellföretags CSR-kommunikation av stora 
kundföretag?  

1.4 Syftet med studien  
Syftet med denna studie är att identifiera vad kundföretag värderar utifrån frågorna vad, hur 
mycket och genom vilken kanal i svenska hotellföretags CSR-kommunikation. Ett delsyfte 
är att undersöka om det trots de olika faktorerna, kundföretagets eget CSR-arbete, 
kundföretagets bransch, kundföretagets uppfattade relativa vikt av CSR, hotelltjänstens 
kostnad för kundföretag, vikten av hotelltjänster för kundföretaget samt relationens längd 
till hotellföretag, går att hitta gemensamma åsikter om hotellföretags CSR-kommunikation. 
Studien syftar således att söka normer i hur kundföretag värderar hotellföretags CSR-
kommunikation.  

Kunskap från denna studie syftar till att underlätta hotellföretags arbete med CSR-
kommunikation på den svenska marknaden för att på ett bättre sätt tillfredsställa 
kundföretagens värderingar och därigenom nå en positiv effekt av CSR-kommunikation. 
Vidare syftar studien att bidra till forskningen om CSR-kommunikation och dess innehåll i 
stort, vilket finns ett påvisat behov av enligt flertalet forskare (t.ex. Clark, 2000, s. 376-377; 
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Du et al., 2010, s. 17; Hietbrink et al. 2010, s. 295-296; Podnar, 2008, s. 75, 80; Schmeltz, 
2008, s. 122). Studien syftar även till att specifikt besvara den efterfrågade kunskapen av 
hur hotellföretag med fördel kan hantera sin CSR-kommunikation (Bohdanowicz & 
Zientara, 2008, s. 289). 
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2. Metod 

Vi vill med denna studie undersöka hur kundföretag uppfattar och värderar CSR-
kommunikation från sin hotelleverantör. Genom att undersöka ett flertal kundföretag 
ämnar vi identifiera gemensamma nämnare i vad kundföretagen uppfattar och värderar i 
hotellföretags CSR-kommunikation. Vi kommer att inleda med att delge vår syn på 
verkligheten och hur kunskap skapas. Därefter redogör vi för hur vi ämnar gå tillväga, hur 
vi samlar in och analyserar data och de överväganden vi gjort för att uppnå ett tillförlitligt 
svar med hänsyn till etiska aspekter.  

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1.1 Verklighetssyn 
I vår studie om CSR-kommunikation är det bra att på förhand känna till hur vi författare ser 
på verkligheten och hur detta påverkar vår studie. Vi vill identifiera normativa 
uppfattningar och värderingar om CSR-kommunikation från hotellföretag. Den normativa 
forskningen ämnar avspegla den existerande världen snarare än att titta på verkligheten 
genom en lins för att se sådant som tidigare inte setts (Alvesson & Deetz, 2000, s. 31-32). 
Vi kommer i denna studie att se på företagskunders uppfattningar och värderingar som att 
de är oberoende av sociala företeelser som dessa inte kan påverka, vilket enligt Bryman & 
Bell (2005, s. 33) innebär att vi intagit en objektivistisk verklighetssyn. Vi delar den här 
verklighetssynen med andra CSR-kommunikationsforskare (Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 
106; Schmeltz, 2012, s. 29-30) och vi delar deras syn på att CSR-kommunikation är något 
företag antar för att möta de yttre sociala påtryckningar som finns i samhället. Vi delar 
forskares (Bowd et al., 2006, s. 148; Matten & Moon, 2008, s. 405; Morsing et al., 2008, s. 
101; Porter & Kramer, 2006, s. 81) konstaterande att CSR-arbete och CSR-kommunikation 
förändras över tiden. Då vi ser detta som något företagskunder inte kan påverka och att 
deras uppfattningar och värderingar formas för att möta dessa yttre sociala påtryckningar 
har vi antagit en objektivistisk verklighetssyn. 

En objektivistisk hållning i vår studie med normativt syfte kan dock diskuteras. Schramm 
& Roberts (1971, s. 22-35) presenterar i sin bok ett flertal kommunikationsmodeller och 
beskriver att kommunikation inte alltid uppfattas lika utan laddas av värden som påverkas 
av en mängd faktorer. I vår studie skulle detta innebära att företagskunder uppfattar CSR-
kommunikation olika från gång till gång vilket liknar ett konstruktionistiskt synsätt 
(Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). Dessa faktorer som påverkar uppfattning av CSR-
kommunikationen är beroende av företagskunden och hotellföretags verklighet, bland annat 
bransch, relation, kundföretagets eget CSR-arbete och behovet av hotelltjänster (Du et al., 
2010, s. 11). Hur dessa faktorer påverkar förklaras utförligare i teorikapitlet. Vi anser att 
dessa faktorer är utom svenska företagskunders kontroll och att deras uppfattningar och 
värderingar av hotellföretags CSR-kommunikation styrs av påtryckningar från svenska 
samhället.  
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2.1.2 Kunskapssyn 
Vår syn på hur kunskap genereras och analyseras är av vikt att förklara för studiens 
trovärdighet samt läsarens förståelse av studiens tillvägagångssätt, analys och slutsatser 
(Saunders et al., 2009, s. 108, 112). Vår studie ämnar undersöka företagskunders 
uppfattningar och värderingar och inte varför kunderna tycker så. Tidigare studier av 
exempelvis Bowd et al. (2006, s. 151-152), Golob et al. (2008, s. 89-91), och Morsing et al. 
(2008, s. 101-102) har haft en liknande kunskapssyn då de speglat kunders åsikter om CSR-
kommunikation för att hjälpa sändaren av kommunikationen, istället för att förstå varför 
kunderna tycker som de gör. Dessa forskare har antagit ett positivistiskt synsätt vilket 
innebär att undersökningen har till syfte att observera och generera resultat som beskriver 
kontexten (Saunders et al., 2012, s. 134-135).  

Patel & Davidson (2011, s. 26) menar att positivismen bryter ner komplexa företeelser till 
enkla beståndsdelar där kunskapen av att undersöka dessa delar kan användas för att 
förbättra det studerande området. Vi vill studera CSR-kommunikations tre 
huvudkomponenter och se om vi kan hitta gemensamma nämnare i hur kundföretag 
värderar CSR-kommunikation från hotellföretag. Vi ämnar att inom de tre 
huvudkomponenterna identifiera relevant innehåll och uppdelningar utifrån tidigare 
forskning (se exempelvis Du et al., 2010, s.10-14; Golob et al. 2008, s. 90; Morsing et al., 
2008, s.105; Schlegelmilch, 2005, s. 270-272). Att identifiera uppdelningar menar Rolands 
(2004, s. 116) är av fördel då de tenderar att förändras långsammare än tillfälliga trender 
såsom specifika kommunikationsbudskap, vilket kan leda till att denna studie har relevans 
under längre tid. Inställningar till CSR-kommunikation förändras över tid men det finns en 
enighet inom forskningen att förändringen kan mätas utifrån givna uppdelningar (Du et al., 
2010, s. 10; Golob et al. 2008, s. 86-87; Podnar, 2008, s. 75; Schlegelmilch & Pollach, 
2005, s. 275). Vi vill jämföra våra data mot den befintliga forskningen inom CSR-
kommunikation för att generera kunskap för hotellföretagen.  

En av våra grundläggande utgångspunkter är att kundföretagets uppfattning av CSR-
kommunikation skapar kommunikationens värde för kundföretaget (Grönroos, 2008, s. 
156; Golob et al., 2008, s. 83-84). Då ett subjektivistiskt synsätt ser att respondenten skulle 
influerats att svara utifrån sina egna värderingar skiljer sig positivistiska kunskapssynsättet 
där respondenten besvarar undersökningen utifrån hans eller hennes position på företaget 
(Saunders et al., 2012, s. 131-132). I vår studie utgår vi från att respondenten besvarar 
undersökningen utifrån hans eller hennes position på företaget och inte utifrån personliga 
värderingar. Vi ser kundföretagsrepresentantens svar som sanningen, likt positivismen 
(Bryman & Bell, 2005, s. 27-28), och kommer därför inte att tolka svaret som att det finns 
ytterligare förståelse i värderingen av hotellföretags CSR-kommunikation i respondenternas 
svar än det som angivits i enkätundersökningen. Vår positivistiska kunskapssyn innebär att 
vi anser att vi genom en undersökning kan generera en direkt avbild och beskrivning av 
forskningsobjektet (Bryman & Bell, 2005, s. 27-28; Alvesson & Deetz, 2000, s. 31-32), 
CSR-kommunikation. 

Detta sätt att se på människor kritiseras av subjektivistiska forskare vilka menar att det är 
omöjligt att helt bortse från att respondenten påverkas av egna uppfattningar (Badersten 
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2006, s. 40; Saunders et al. 2009, s. 111). Jacobsen (2002, s. 31) beskriver att det 
positivistiska synsättet mötts av hård kritik vid studier av människor då vissa forskare 
menar att det är meningslöst att hävda att en objektiv verklighet gäller för alla människor. 
Vi ser respondentens svar som kundföretagets uppfattning och värdering vilken i sin tur 
bygger på kundföretagets regler och normer. Detta samstämmer inte med den andra änden 
av kunskapssynens kontinuum hermeunetiken, vilken söker en förståelse och 
bakomliggande faktorer av uppfattningar (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Med detta synsätt 
anses respondenten påverkas av den förförståelse och personliga värderingar denne har 
(Badersten, 2006, s. 40).  

Denna kritik mot positivismen är naturligtvis något vi ska ta i beaktning i vår studie då vi 
låter individer, vilka ska representera företagets åsikter, vara underlag för våra empiriska 
data. Vi avser därför att genom en väl genomtänkt uppbyggnad och genomförande av vår 
enkätundersökning, vilket förklaras under avsnitt 2.2.1 datainsamlingsmetoder och 2.2.4 
enkätkonstruktion, minimera denna påverkan. Vi kommer bland annat upplysa 
respondenten om dennes roll som företagsrepresentant vid frågeformuläret. Detta 
förhållningssätt har tidigare använts av Arvidsson (2010, s. 344-345) i hennes forskning om 
CSR-kommunikation i en svensk kontext. Utifrån dessa förebyggande åtgärder gör vi 
antagandet att vi fångat respondentens åsikt utifrån sin roll på företaget, även om vi och 
läsaren bör vara medvetna om att detta kan påverkas av personliga åsikter.  

Vi kommer i vår roll som författare och undersökare eftersträva objektivitet men redogör i 
det följande avsnittet, 2.1.3 Förförståelse, vår förförståelse i relation till denna studie. Detta 
för att läsaren skall kunna göra en korrekt bedömning av kvaliteten och resultatet av studien 
(Bryman & Bell, 2005, s. 18; Saunders et al., 2012, s. 139). 

2.1.3 Förförståelse 
Vi författare har sju terminer förflutet inom Civilekonomprogrammet med inriktning 
Service Management. I programspecifika kurser såsom marketing ethics, service marketing 
och en introduktionskurs till service management har kunskaper av bland annat CSR, dess 
arbete och kommunikation samt förväntningsteorier erhållits, vilket kan komma att påverka 
framställningen av teorier i denna studie. Författarna har även kontakter inom en 
hotellkedja idag vilken gett oss information om hur relationen mellan företagskund och 
hotell ofta ser ut. Kunskap från våra studier och vår kontakt på hotellkedjan har varit en bra 
vägledning för vår litteratursökning, samtidigt som detta inneburit att vi har haft en på 
förhand bestämd uppfattning av hur relationen mellan företagskund och hotellföretag ser ut. 
Utifrån dessa förkunskaper är vi eniga med Schlegelmilchs & Pollachs (2005, s. 271) och 
Arvidssons (2010, s. 350) uppfattningen att hotellföretagets CSR-kommunikation bör 
baseras på hur kunden uppfattar den, alltså att kommunikationen är efterfrågestyrd. 
Forskning av Luo & Bhattacharya (2006, s. 3) och McWilliams & Siegel (2001, s. 121) 
visar att kunder skulle välja ett varumärke med CSR-kommunikation före ett varumärke 
utan CSR-kommunikation, allt annat lika. Vi delar denna uppfattning om att CSR är ett bra 
sätt att särskilja en hotelltjänst från dess konkurrenter, men i relation till pris och kvalitet 
anser författarna att CSRs betydelse är relativt låg. 
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Ejvegård (2003, s. 19) menar att det är varje forskares skyldighet att sträva efter objektivitet 
i studien, vilket vi ämnar följa för att skapa ett forskningsmässigt resultat. Våra 
tillvägagångssätt kan fortfarande påverkas av oss som forskare om vi utifrån vår 
förförståelse tolkar litteraturen felaktigt. Genomgången av våra metodval syftar till att 
hjälpa oss att reflektera över och minska vår påverkan och samtidigt upplysa läsaren om 
vilka val vi gjort. Vidare har vi ingen uppdragsgivare för denna studie och vi är neutrala till 
vad studien kommer fram till, vilket leder till att vi undviker ett systematiskt fel som kan 
bero på att forskaren vill få fram önskat resultat (Andersen, 1994, s. 90).  

2.1.4 Angreppssätt 
Saunders et al. (2012, s. 143-145) menar att det finns tre olika sorters angreppssätt, 
deduktivt, induktivt och abduktivt. Vi avser att initialt teoretiskt studera CSR-
kommunikation för att identifiera huvudkomponenter, innehåll och otydligheter för att 
sedan undersöka dessa komponenter i verkligheten, vilket samstämmer med ett deduktivt 
angreppssätt. En deduktiv ansats inleds med en teorigenomgång vilken sedan ligger till 
grund till hypotesgenerering där hypoteserna därefter undersöks för att förkastas eller 
accepteras (Saunders et al., 2012, s. 144-145). Patel & Davidson (2011, s. 12-13) menar att 
en deskriptiv undersökning utan hypotesgenerering är möjlig vid en deduktiv ansats, där 
den deskriptiva undersökningen ämnar studera ett förbestämt intressant område för att 
sedan skapa beskrivningar av förhållanden inom området. Utifrån vår forskarfråga anser vi 
att Patel & Davidsons (2011, s. 12-13) argumentation passar vår studie. Bhattacharya & 
Sen (2004, s. 10-11) menar att en sorts CSR-kommunikation eventuellt lämpar sig för ett 
kundföretag men inte för ett annat kundföretag och att det således inte finns någon “one 
size fits all-lösning”. Detta är dock svårt utifrån ett praktiskt genomförbart perspektiv för 
hotellföretagen då det blir mycket kostsamt. Genom att undersöka ett flertal kundföretag 
ämnar vi identifiera och deskriptivt undersöka gemensamma värderingar i förhållande till 
CSR-kommunikation så att hotellföretagen kan forma bästa realistiska CSR-
kommunikation.  

Vi vill uttala oss om kundföretags nuvarande uppfattningar av CSR-kommunikation från 
hotellföretag och sitt eget CSR-arbete, vilket överensstämmer med en deskriptiv studie 
(Alvesson & Deetz, 2000, s. 38-39; Patel & Davidson, 2011, s. 13). Vidare menar 
Badersten (2006, s. 38) att undersöka kundföretags uppfattningar är likställt med att 
undersöka hur någonting deskriptivt “är”. Då vi vill titta på hur företag upplever sitt eget 
CSR-arbete, betydelse av hotelltjänster samt hur de anser sig få CSR-kommunikation idag 
vill vi studera deras uppfattningar. Lindgreen et al. (2009, s. 125) har tidigare använt en 
deskriptiv studie för att mäta företags eget CSR-arbete genom att fråga 
företagsrespondenterna om sina uppfattningar av företagets CSR-arbete. På liknande sätt 
får kunder uttala sig om sina uppfattningar av dagens CSR-kommunikation från företag i 
Bowd et als. (2006, s. 151-152) undersökning. 

Utöver uppfattningar vill vi studera vad kundföretagen värderar av CSR-kommunikation. 
Vi har valt att vid vissa tillfällen i uppsatsen skriva kundföretags värderingar även om det 
går att argumentera att företag inte kan ha värderingar. Detta val har vi gjort för att 
underlätta läsningen. Värderingar i vår studie avser svara på hur någonting “bör” vara, en 
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norm (Alvesson & Deetz, 2000, s. 38-39; Morsing et al. 2008, s. 102-103). Genom att 
definiera hur kunder värderar företags CSR-kommunikation förstår vi vad som styr deras 
uppfattningar av befintlig CSR-kommunikation (Schmeltz, 2012, s. 38). Schmeltz (2012, s. 
38-42) och Reputation Institute & Harris Interactive använd av Morsing et al. (2008, s. 102-
103) har därför undersökt hur kunder värderar olika budskap och kanaler, för att på så sätt 
ge förslag på hur företag kan CSR-kommunicera. Vår studie har ett normativt syfte för att 
underlätta hotellföretags utformande av CSR-kommunikation, varför det är viktigt att titta 
på hur företagskunder värderar CSR-kommunikationsinnehåll oavsett om det idag används 
eller inte.  

2.1.5 Studiens perspektiv 
Denna studie ämnar beskriva hur kundföretag uppfattar och värderar CSR-kommunikation 
från hotellföretag. Denna kunskap kan sedan användas för att guida hotellföretag i hur de 
med fördel kan utforma sin CSR-kommunikation. Studien har således hotellföretagens 
perspektiv då kunskapen från studien syftar till att förstå kunderna för att underlätta 
utformningen av hotellföretagets CSR-kommunikation. Saunders et al. (2012, s. 147-148) 
menar att valet av studiens perspektiv har inverkan på urvalet av den teoretiska 
referensramen och således även den erhållna informationen från studien, detta då den 
teoretiska referensramen ligger till grund för frågorna till respondenterna. Då teori hävdar 
att kunderna bör vara en central del i företagens arbete med CSR-kommunikation 
(Bhattacharya & Sen, 2004, s. 9; Schlegelmilch & Pollach, 2005, s. 271), ämnar vi att 
undersöka dessa för att hjälpa hotellföretag. 

2.1.6 Undersökningsdesign & forskningsstrategi 
I inledningskapitlet såg vi att det i en studie om CSR-kommunikation från hotellföretag till 
företagskunder är av intresse att undersöka de tre huvudkomponenterna vad, hur mycket 
och vilken kommunikationskanal. Dessa avser vi undersöka via enkäter där vi kommer att 
fråga företagskunder vad de uppfattar och värderar i hotellföretags CSR-kommunikation. 
Då vi vill undersöka hur verkligheten ser ut utifrån den befintliga litteraturen lämpar sig en 
enkätundersökning av kvantitativ karaktär (Dahmström, 2011, s. 16-17; Huber & Power, 
1985, s. 171). Detta undersökningssätt är välanvänt inom CSR-kommunikationsforskning 
(se exempelvis Andersson, 2008, s. 344; Golob et al., 2008, s. 88-89; Maignan & Ferrell, 
2000, s. 287; Schmeltz, 2012, s. 37; Wang & Anderson, 2011, s. 59). Dessa forskare har 
kvantifierat CSR-kommunikation genom att använda siffror för att mäta, beskriva och 
presentera sina studier och slutsatser. Vi ämnar göra på liknande sätt för att på ett tydligt 
sätt kunna ställa olika variabler mot varandra, vilket alternativ värderar kunder högst i 
förhållande till CSR-kommunikation, vilket enligt Andersen (1994, s. 70) påminner om en 
kvantitativ metod.  

I vår enkät ämnar vi ha slutna frågor i vilka respondenterna väljer från olika alternativ och 
därigenom förlita oss på kvantitativ datainsamlingsmetod utan öppna frågor (Alvesson & 
Deetz, 2000, s. 30, 71-73; Saunders et al. 2012, s. 161). Detta då vår studies syfte inte är av 
explorativ art samt att den genomgångna litteraturen inte indikerat att okända faktorer i vad, 
hur mycket och genom vilken kanal CSR-kommunikation finns. Flera forskare har utfört 
kvantitativa undersökningar (se exempelvis Du et al., 2010, s. 17; Maignan, 2001, s. 64; 
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Morsing et al., 2008, s. 109; Podnar, 2008, s. 75; Schmeltz, 2012, s. 30) och genom dessa 
fångat olika aspekter av vad, hur och genom vilken kanal företag kan CSR-kommunicera 
till olika intressenter. Vi gör därför antagandet att svaret på vår forskningsfråga finns inom 
denna litteratur, vilket är vedertaget vid en deskriptiv studie (Patel & Davidson, 2011, s. 12-
13; Saunders et al., 2012, s. 146). Vår undersökning väljer att utgå från vad tidigare studier 
har identifierat för att undersöka och besvara vår forskningsfråga och därigenom generera 
en direkt bild av verkligheten.  

Studiens tre huvudkomponenter som vi vill undersöka är samtliga nära förknippade med en 
kvantitativ enkätundersökning. Detta trots att forskningsfrågan inkluderar “hur” vilket är 
närmare förknippat med en studie av kvalitativ karaktär, där undersökningsdesignen 
försöker förstå och förklara det studerade fenomenet (Dahmström, 2011, s. 16-17; Yin, 
2007, s. 22-23). Vår huvudforskningsfråga fungerar snarare som ett paraply till 
undersökningens tre huvudkomponenter, samt att vår undersökning är av deskriptiv art 
förefaller det trots “huret” lämpligt att vi antar en kvantitativ enkätundersökning. Vidare ser 
vi fördelar i en kvantitativ enkätundersökning eftersom den ger oss en bred bild av våra 
frågor då vi når många med små medel samt att respondentens tidsuppoffring blir liten 
(Ejlertsson, 2005, s. 11). Det finns nackdelar med en enkätundersökning, såsom stort 
bortfall, relativt få och förenklade frågor kan ställas för att bibehålla en hög svarsfrekvens, 
samt att det inte ges någon möjlighet till kompletterande frågor (Alvesson & Deetz, 2000, s. 
65; Ejlertsson, 2005, s. 12-13). Ett av huvudsyftena med vårt metodkapitel, enligt 
Ejlertssons (2005, s. 13) rekommendation, är att genom undersökningens design på bästa 
sätt parera för dessa nackdelar och till fullo nyttja de fördelar en enkätundersökning kan ge. 
Då vår studie inte är av explorativ art utan istället av deskriptiv art skadas inte studien lika 
mycket av att inte kunna ställa kompletterande frågor. Detta eftersom vi utifrån vårt 
deduktiva angreppssätt anser att de beskrivande faktorerna av CSR-kommunikation finns 
inom vår teoretiska referensram och att kompletterande frågor främst skulle underlätta om 
vi ämnade undersöka företagskunders anledningar till deras uppfattningar och värderingar. 
De andra nackdelarna Alvesson & Deetz (2000, s. 65) och Ejlertsson (2005, s. 12-13) 
nämner stort bortfall samt få och förenklade frågor kommer att behandlas i avsnitt 2.2.3 
Access & bortfall respektive 2.2.4 Skapandet av enkätundersökning. 

2.1.7 Urval 
Vår kvantitativa enkätundersökning har för avsikt att skildra vår frågeställning genom att 
undersöka kundföretag till hotellföretag. I inledningen presenterades att förväntningar på 
CSR-kommunikation skiljer sig beroende på företags kontext, både det kommunicerande 
företaget såsom det mottagande företaget (Borglund et al., 2008, s. 13; Fair Trade Center, 
2008; Morsing et al. 2008, s.101-102, 108), det är således relevant att göra vissa 
avgränsningar för att skapa användbarhet av resultatet. Under denna rubrik motiveras först 
valet av hotellföretag, därefter vilka kundföretag samt vilken respondent på dessa 
kundföretag vi avser undersöka. 

2.1.7.1 Svenska hotellföretag 
Utifrån att forskare (Borglund et al., 2008, s. 13; Fair Trade Center, 2008; Morsing et al. 
2008, s. 101-102, 108; Van de Ven, 2008, 347; Wang & Anderson, 2011, s. 64) visat att 
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CSR-kommunikation är styrt av kontextuella faktorer är det relevant att avgränsa studien 
till ett land och en bransch (Du et al., 2010, s. 12; Matten & Moon, 2008, s. 404). Samtidigt 
har vi i inledningen sett att svenska hotellföretag står inför utmaningen att differentiera sig 
(Schofield & Katics, 2006, s. 126-127), och även inför utmaningen att kommunicera sitt 
CSR-arbete (Bohdanowicz & Zientara, 2008, s. 289). Att inte avgränsa sig till ett specifikt 
hotellföretag och således undersöka uppfattningen och värderingen av hotellkedjors CSR-
kommunikation är något som efterfrågas av Bohdanowicz & Zientara (2008, s. 289). Vi har 
mot bakgrund av detta valt att titta på hur CSR-kommunikation kan hanteras av svenska 
hotellföretag. För att denna studie ska förstås och kunna jämföras mot andra studier 
(Dahmström, 2011, s. 377) följer nedan en beskrivning av hotellföretag och CSR-
kommunikationens utseende i Sverige. 

KPMG (2011, s. 9) visar i sin rapport angående CSR-rapportering att de europeiska 
länderna och framför allt de nordiska länderna växer starkt i antalet företag som 
kommunicerar sitt CSR-arbete. Arvidsson (2010, s. 344) menar att Sverige är bland de 
bästa länderna i Europa vad gäller CSR-kommunikation och vidare visar en studie av 
Hallvarsson & Halvarsson (2009) att Sverige tillhör topp fem av de europeiska länderna 
beträffande CSR-kommunikation. Även Nationalencyklopedin (2012) menar att allt fler 
svenska företag engagerar sig i CSR. Arvidsson (2010, s. 340) visar att stora svenska 
företag känner ett allt högre krav på CSR-kommunikation från sina företagskunder och att 
de tror att kraven kommer öka de kommande åren. 

Den svenska hotellbranschen, likt den globala, går mot en utveckling som innebär fler och 
allt större hotellkedjor (Carlbäck, 2012, s. 349-351). Några av de största svenska 
hotellkedjorna är Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, Elite Hotels, First Hotels, Rica 
Hotels och Best Western (Bohdanowicz & Zientara, 2008, s. 287; Carlbäck, 2012, s. 352) 
De stora kedjorna visar en större lönsamhet gentemot de små (Carlbäck, 2012, s. 349-351). 
Beläggningen i de 100 största hotellkommunerna i Sverige var år 2012, 54 % och som 
nämnt i inledningen visar statistik att 62 % av de svenska hotellens beläggning utgörs av 
företagskunder och 76 % av gästerna utgörs av svenska gäster (Besöksliv, 2013). I Sverige 
är hotellbranschen en bransch långt kommen i sitt CSR-arbete, där bland annat Scandic 
erhållit en internationell utmärkelse för detta (Bohdanowicz & Zientara, 2008, s. 272). 
Bohdanowicz & Zientara (2008, s. 272) konstaterar vidare att många svenska hotellkedjor 
idag har utförlig information om sitt CSR-arbete i flera av sina kommunikationskanaler. 

Då forskare (Borglund et al., 2008, s. 13; Fair Trade Center, 2008; Morsing et al. 2008, 
s.101-102, 108) har visat att uppfattning och värdering av CSR-kommunikation kan skilja 
sig mellan företag inom samma bransch och land är det viktigt att ta detta i beaktning i vår 
studie. Vi ämnar därför undersöka vilken/vilka hotellkedjor kundföretagen är kund hos idag 
och hur långa relationer de har. Vi vill kontrollera att vi fångat företagskunder och de olika 
långa relationer de har till olika hotellkedjor i Sverige för att svara till vårt syfte. 

2.1.7.2 Företagskunder 
Vi har valt att göra vissa avgränsningar för att fånga uppfattningar och värderingar från 
kundföretag. Detta för att kunna identifiera kundföretags normer som i sin tur kan 
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underlätta hotellföretags arbete med CSR-kommunikation. Tidigare forskning har visat att 
olika sorters företag kan ha olika stora utomstående krav på sitt CSR-arbete och att företag 
med större utomstående krav även har större kunskap om CSR (Borglund et al., 2008, s. 13; 
Du et al., 2010, s. 12-14; Fair Trade Center, 2008; Morsing et al. 2008, s.101-102, 108). 
Arvidsson (2010, s. 347-349), Du et al. (2010, s. 8), Jahdi & Acikdilli (2009, s. 108) och 
McWilliams et al. (2006, s. 5) menar att större företag har större utomstående krav på sig än 
mindre företag vad gäller ansvarstagande. Forskare visar att stora företag driver 
utvecklingen av CSR och att mindre företag tenderar att ta efter större företags agerande i 
form av CSR-arbete och CSR-kommunikation (Arvidsson, 2010, s. 340, 344; Lasswell, 
1948, s. 86; Pellegrino & Lodhia, 2012, s. 70). Detta tyder på att vad stora företag värderar 
i hotellföretags CSR-kommunikation även kommer att värderas högt av andra företag i 
framtiden (Arvidsson, 2010, s. 344), de stora företagen skapar normativa CSR-
kommunikationsvärderingar. Ett första lämpligt urvalskriterium för denna studies 
normativa syfte är således stora företag. Med stora företag menar vi företag som är större än 
Europeiska kommissionens (2003) definition av en SME (”small & medium sized 
enterprises”); maximalt 250 stycken anställda och en årsomsättning som inte får överskrida 
50 miljoner Euro (418 500 000 SEK, 8 april 2013).   

Det finns skillnader i hur privata företags- och offentliga verksamhetskunder hanterar CSR 
vid bedömning av leverantörer. I den privata sektorn är det ett frivilligt val att väga in 
leverantörens CSR-arbete men i och med lagen om offentlig upphandling har det införts 
krav för företag inom den offentliga sektorn att överväga leverantörens CSR-arbete vid 
valet av leverantör (Miljöstyrningsrådet 1, 2012; SFS 2007:1091). I lagen presenteras för 
leverantörsföretag tröskelvärden, nivå av CSR-arbete och CSR-kommunikation som måste 
motsvaras eller överträffas, se Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) 9 kap. 
Kommunikation, information och dokumentation, Regler för kommunikation. Då ett av 
studiens syften är att underlätta hotellföretags arbete med CSR-kommunikation vill vi 
därför inrikta denna undersökning mot privata företagskunder.  

Forskning har vidare visat att CSR-kommunikation uppfattas och värderas olika mellan 
länder (Borglund et al., 2008, s. 13; Fair Trade Center, 2008; Morsing et al. 2008, s.101-
102, 108; Ramasamy & Yeung, 2008, s. 129) och att exempelvis en sorts CSR-
kommunikation från svenska hotellföretag således skulle kunna värderas högt i Sverige 
men inte i Thailand. Eftersom studien ämnar undersöka CSR-kommunikation från 
hotellföretag på den svenska marknaden och forskning visat att värderingen i olika länder 
skiljer sig är det således relevant att studera kundföretag med registrerad verksamhet på 
svenska marknaden. Detta val understöds av att vi utifrån hotellföretagens perspektiv på ett 
deskriptivt sätt vill titta på vad kundföretag uppfattar och värderar av hotellföretags CSR-
kommunikation, och 76 % av andelen gästnätter är svenska gäster i Sveriges 100 största 
hotellkommuner utifrån sammanställd statistik av Besöksliv (2013) hämtad från 
Tillväxtverket, SCB och Visita.  

Vi har valt att undersöka svenska företagskunder vilket även grundar sig i vår begränsade 
möjlighet till access till internationella kunder på den svenska hotellmarknaden utan 
tillgång till hotellens kundregister. I Affärsdata, en databas över svenska företag där vi 
ämnar hämta information om respondentföretagen, är både aktiva och inaktiva företag 
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registrerade. Då studien ämnar beskriva förhållandet i dagsläget vad gäller vad 
företagskunders uppfattar och värderar har vi valt att avgränsa studien till aktiva företag.  

Vi vill inte avgränsa vår valda population till specifika branscher, detta trots att Borglund et 
al. (2008, s. 13), Fair Trade Center (2008) och Morsing et al. (2008, s.101-102, 108) 
konstaterat att uppfattning och värdering kan skilja på grund av branschtillhörighet. Vi vill 
istället, i likhet med Maignan & Ferrell (2000, s. 287) fånga en bredd vad gäller 
branschtillhörighet för att hjälpa hotellföretag i sitt arbete med CSR-kommunikation till 
generella företagskunder och därmed inte specialanpassad CSR-kommunikation mot 
respektive bransch. Genom att analysera SNI koderna, standarden för indelningen av 
svenska branscher (Statistiska Centralbyrån, 2007, s. 9), kontrollerar vi branschspridning 
för företagen som skall besvara vår enkätundersökning.  

Dahmström (2011, s. 67) menar att en population skall vara bestämd av en viss tidsperiod 
eller tidpunkt samt av ett geografiskt område. Enligt ovan resonemang innebär det att denna 
studies rampopulation utgörs av aktiva, privata, stora företag på den svenska marknaden 
den 12 april 2013, vilket innebär den population vi kommer välja vårt stickprov ifrån 
(Dahmström, 2011, s. 70). En del vi inte lyckas fånga i vår ram men som är av betydelse för 
vår studie är om företagskunderna har kontrakt med minst ett hotellföretag. Dessa utgör vår 
målpopulation, de vi avser mäta (Dahmström, 2011, s. 68-70). 

Studiens syfte är att underlätta hotellföretags arbete med CSR-kommunikation vilket gör 
det intressant att undersöka företag som har kontrakt med minst ett hotell, då dessa är 
målgruppen för hotellföretags CSR-kommunikation till företagskunder. Vi är av 
uppfattningen att CSR-kommunikation inte kommer få företag som idag inte använder 
hotelltjänster eller gör det ytterst sällan att börja nyttja hotelltjänster mer och teckna ett 
hotellkontrakt på grund av bra CSR-kommunikation från hotellföretagen. Dessutom är vi 
intresserade av uppfattningar från kundföretag vilket innebär att företaget idag måste ha 
kontrakt med minst ett hotellföretag för att kunna besvara detta. 

Detta innebär att studiens målpopulation utgörs av aktiva, privata, stora företag på den 
svenska marknaden som är kund till svenska hotellföretag den 12 april 2013. Detta innebär 
att vi har en viss övertäckning, vi har vissa urvalsenheter som i vår rampopulation inte ingår 
i målpopulationen (Dahmström, 2011, s. 70-71, 354). 

Vid de tillfällen företag ej har kontrakt med hotellföretag kommer dessa inte att användas 
vid analysen, utan endast särredovisas som ”ej del av vår målpopulation”. I 
datainsamlingen, se avsnitt 2.2.1, samt i bortfall, se avsnitt 2.2.3, har vi ytterligare belyst 
hur vi undersöker och hanterar detta om ett företag från vår rampopulation inte är ett 
hotellföretag. Utifrån resonemang i detta avsnitt anser vi att detta populationsurval kan 
representera studiens målpopulation på bästa möjliga sätt utan tillgång till hotellföretagens 
kundregister. 
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Urvalskriterier för rampopulation: 

• Aktiva företag med säte i Sverige 

• Stora bolag, omsättning >418,5 miljoner SEK och anställda >250. 

• Privata företag 

Urvalskriterier, för målpopulationen:  

• Företagskunder med hotellkontrakt hos hotellföretag på svenska marknaden 

 

Figur 2.1 hämtad från Dahmström (2011, s. 71) rekonstruerad för vår studie. 

Vem på företagen i vår rampopulation skall då besvara vår undersökning? Dahmström 
(2011, s. 67-68) menar att i de fall undersökningen inte ämnar undersöka samtliga anställda 
på de utvalda företagen så krävs ett tvåstegsurval. Detta passar vår studie och vi ämnar 
därför undersöka den person som tar beslut angående val av hotellföretag och värderar 
olika hotellföretagserbjudanden samt är delaktig i att utvärdera hotelltjänsten. Ur 
forskningssynpunkt rekommenderas det att tillfråga den person som har mest kunskap i 
frågan (Huber & Powers, 1985, s. 174-175; Lindgreen et al., 2009, s. 127; Maignan & 
Ferrell, 2000, s. 287-288). En respondent per företag har valts utifrån Huber & Powers 
(1985, s. 174-175) rekommendation. Då arbetstitlar och arbetsuppgifter tenderar att skilja 
sig mellan företag kan det bli missvisande att endast välja inköpsansvariga som 
respondenter till vår undersökning. För att underlätta läsningen kommer vi fortsättningsvis i 
denna studie dock att använda inköpsansvarig när vi syftar till de personer på 
respondentföretagen som värderar och utvärderar hotellföretagserbjudanden. Vi vill således 
att inköpsansvarig som tillhör företag i vår rampopulation ska besvara vår undersökning. 

Respondent på utvalda företag: 

• Inköpsansvarig eller liknande position. 

Rampopulation
- Stora företag
- Privata företag
- Svenska företag
- Aktiva företag

Målpopulation
- Stora företag
- Privata företag
- Svenska företag
- Aktiva företag
- Kund till hotellföretag

Övertäckning
- Ej kontrakt med svenskt hotellföretag
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Utifrån vår rampopulation kommer vi att göra ett stickprov vilket avser representera 
rampopulationens uppfattningar och värderingar (Field, 2009, s. 34-35). Antalet stora 
aktiva företag i Sverige med omsättning över 418,5 miljoner kronor och 250 anställda eller 
fler var den 12 april 2013, 777 stycken (AffärsData, 2013). Vi kommer att göra ett 
systematiskt slumpmässigt urval av dessa företag för att få fram vårt stickprov. Det innebär 
att vi väljer ut ett företag slumpmässigt utifrån en position inom ett bestämt intervall genom 
hela företagslistan (Bryman & Bell, 2003, s.116). Vi har valt intervallet 1-5 vilket innebär 
att vi kommer välja var femte företag från listan med alla 777 företag sorterade utifrån 
bokstavsordning med ett anonymt startnummer X, således företag X, X+5, X+10… Vi har 
valt att inte redovisa vilken siffra mellan 1-5 vi valt, för att stärka respondenternas 
anonymitet. Eftersom vi väljer var femte företag blir vår stickprovsstorlek 777/5=155 
företag. Detta motsvarar 20 % av populationen. Eftersom vi valt att undersöka 
företagskunders uppfattningar och värderingar av hotellföretags CSR-kommunikation 
genom en enkätundersökning med sjugradiga likertskalor, vilket kommer att presenteras 
mer detaljerat under konstruktion av enkätundersökning 2.2.4, menar Churchill & 
Iacobucci (2005, s. 262-265) att för att kunna uttala oss om att svaren med 95 % säkerhet 
ligger 0,5 från respondenternas medelvärde krävs att 50 inköpare besvarar vår enkät. Detta 
har legat till grund för valet av vår stickprovsstorlek då vi enligt argument i 2.2.3 Access & 
Bortfall kan anta oss få en svarsfrekvens mellan 25-40%.  

2.1.8 Litteratursökning och källkritik 
Vi har i denna studie likt andra studier med deduktiv ansats genomfört en 
litteraturgenomgång innan vi fastställde studiens forskningsfråga och teoretiska referensram 
(Saunders, 2009, s. 61). För att skapa ytterligare transparens till vår studie föreslår 
Tranfield, Denyer & Smart (2003, s. 207-208) att vi redovisar hur vi sökt, valt ut och 
kritiskt granskat i studien använd litteratur. När vi sökt litteratur till vår studie och 
teoretiska referensram har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar i området kring 
CSR-arbete och CSR-kommunikation samt forskning relaterad till hotellföretag och 
litteratur om forskningsmetodologi. Vi har även använt oss av refererade myndigheters- & 
företagsrapporter såsom Besöksliv (2013), KPMG (2011), Europeiska kommissionen 
(2012) och Miljöstyrningsrådet (2012). Dessa rapporter har vi varit mer reserverade för, då 
främst företagsrapporter inte är objektiva i sitt syfte vilket kan inverka på rapporten och 
dess resultat och kan leda till att den inte blir rättvisande (Dahmström, 2011, s. 420; 
Thurén, 2005, s. 66-67). För att kontrollera dessa källor har vi därför tittat på hur dessa 
källor genomfört studien, vilka som står bakom studien samt undersökt om vetenskapliga 
artiklar inom samma område kommit fram till liknande slutsatser för att verifiera de 
använda källorna (Dahmström, 2011, s. 420; Thurén, 2005, s. 13, 66-67; Saunders, 2009, s. 
65). 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar har vi använt oss av databaserna Business Source 
Premier (EBSCO) och Google Scholar med följande sökord, CSR, corporate social 
responsibility, kommunikation, communication, communication channels, marketing 
communication, B2B, business to business, marketing, competitive advantages, hotel, 
expectations, customer satisfaction, swedish and value. Vidare har de flesta av dessa ord 
kombinerats på olika sätt för att få fram relevanta artiklar. Många gånger har specifika 
sökningar genomförts då vi haft kunskap om författarens och/eller artikelns namn. Vidare 
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har vi följt Ejvegårds (2003, s. 45) råd och använt oss av relevanta artiklars referenslistor 
och artiklar som refererat till en relevant artikel för att hitta vidare information inom 
området. Vi har dessutom sökt relevant litteratur vid Umeå Universitetsbibliotek. 

Google Scholar har ofta använts för att initialt hitta böcker eller vetenskapliga artiklar. 
Därefter har vi sökt den i Business Source Premier, detta för att verifiera att den har 
kontrollerats av oberoende forskare, Peer Reviewed (Thurén, 2005, s. 82; Saunders, 2009, 
s. 65-66). Äkthet, att källan inte ger förfalskade resultat, är en viktig aspekt att försäkra sig 
mot (Thurén, 2005, s. 18), och indikeras av Peer Reviewed vilket innebär att flera forskare 
granskat studien.  Vi har även utgått från urvalskriterierna antal gånger boken eller artikeln 
blivit citerad samt publiceringsdatum för att identifiera den mest aktuella forskningen. 
Denna kombination anser vi ger både tyngd i form av betydelsefulla artiklar samt en bild av 
hur forskningen ser ut idag. Alla källor har granskats med ett kritiskt öga och vi har ställt 
oss frågor såsom vems intresse ligger till grund för undersökningen, samstämmer olika 
källor som beskriver samma sak, är något undanhållit och vilken verklighetssyn har 
författaren (Dahmström, 2011, s. 420; Thurén, 2005, s. 13).  

2.1.9 Val av teorier 
Vid vår genomgång av litteraturen identifierade vi tidigt de tre huvudkomponenter av CSR-
kommunikation, varpå vi använt oss av en övergripande kommunikationsmodell som sätter 
sändaren i fokus, Lasswells formel (Lasswell, 1948, s. 84-85; Schlegelmilch & Pollach, 
2005, p. 268-269), för att förklara kommunikation samt skapa struktur och tydlighet. I 
teorikapitlet, kapitel 3, har vi sammanställt det av olika forskare konstaterade olikheterna, 
likheterna samt uppdelningar inom vad, hur mycket och genom vilken kanal CSR-
kommunikation med fördel bör ske. Inom vad är de mest framträdande teorierna Carrolls 
“CSR-pyramid” (1991) och Elkingtons (1997) “triple bottom line” vilka delar upp CSR i 
nivåer respektive kategorier. Det gjorts flertalet studier utifrån dessa uppdelningar, se 
bilaga 1 fråga 15, och de utgör ofta grunden till mer specifika och kontextanpassade studier, 
likt vår. Inom hur mycket har i Morsing et als. (2008) uttryck “Moment 22” använts för att 
beskriva problematiken med att kommunicera rätt mängd. Därtill hör ett fenomen som 
uppkommer om man anses kommunicera för mycket eller lögnaktigt, “greenwash”. Inom 
vilken kanal har vi i teorin sökt olika typer av indelningar av olika kanaler. Jahdi & 
Acikdilli (2009) har sammanfattat tidigare litteratur och genererat en idé om en avvägning, 
trovärdighet vs. kontroll, som är av vikt att hantera vid CSR-kommunikation. Morsing et al. 
(2008) gör en annan uppdelning i form av direkt vs. indirekt kanal gentemot intressenter. 

Kontextuella faktorer som påverkar sändare och mottagare av CSR-kommunikation som vi 
inte redan belyst i urvalet redovisas i teorikapitlet. Vilken effekt som kan uppnås av CSR-
kommunikation är en annan rubrik i teorikapitlet. Dessa rubriker innehåller 
sammanställningar av olika författares studier. Legitimitetsteorin, bland annat beskriven av 
Dowling & Pfeffer (1975) och Pellegrino & Lodhia (2012), har beskrivits för att styrka 
vikten av CSR-kommunikation. 

Vi har valt att belysa hur CSR-kommunikation har använts i olika kontexter, olika företag 
samt olika länder för att visa på det breda område CSR och CSR-kommunikation är. Vi har 
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i vårt teorikapitel försökt att återge i vilken kontext artikeln och undersökningen i artikeln 
är utförd, då flertalet forskare (Bowd et al., 2006, s. 148; Du et al., 2010, s. 11-12; 
McWilliams, Siegel & Wright, 2006, s. 5; Morsing & Schultz, 2006, s. 323; Van de Ven 
2008, s. 347) påvisat att kontextuella faktorer påverkar CSR-kommunikation. Dahmström 
(2011, s. 420) påtalar vikten av att notera i vilket sammanhang källorna är skrivna, då detta 
påverkar resultatet. I och med att CSR-kommunikation är ett relativt ungt ämne inom 
forskning har forskning matchande vår valda svenska hotellföretagskontext varit svår att 
hitta. Genom vår bredd av litteratur har vi skapat en referensram vilken bildar en bra 
utgångspunkt för att belysa vår forskningsfråga och svara till vårt syfte.  

2.2 Tillvägagångssätt 

I urval och populationsavsnittet beskrev vi att vi tänker undersöka 
kundföretagsrespondenter för att svara på vår forskningsfråga. I inledningen, 
forskningsfrågan, syftet och utvecklat i det efterföljande teorikapitlet, svarar vi på vad som 
ska undersökas. Av de tre grundläggande frågorna, vem/vilka ska undersöka, vad ska 
undersökas och hur ska vad undersökas, vid kvantitativa undersökningar kvarstår hur 
undersökningen ska genomföras (Dahmström, 2011, s. 65-66). I de följande avsnitten 
kommer vi besvara denna fråga. 

2.2.1 Datainsamlingstekniker  
Under avsnitt 2.1.6, undersökningsdesign & forskningsstrategi, har vi beskrivit att vi ska 
undersöka verkligheten genom enkätundersökningar. Detta val att samla in data kallar 
Dahmström (2004, s. 14) primärdataundersökning och den faller sig naturligt då den data vi 
vill få fram genom undersökning inte finns tillgängligt sedan tidigare. Vi kommer ta hänsyn 
till data och teorier som tidigare forskare genererat vid utformning av vår undersökning 
samt för att underlätta analysen av vår insamlade data. För att avspegla CSR-
kommunikationen i vår valda svenska hotellföretagskontext ser vi det nödvändligt att samla 
in data själva, då studier i denna kontext inte finns. Dahmström (2004, s. 14) nämner även 
detta som en av de stora fördelarna med primärdata, nämligen tillämplighet av insamlad 
data till den aktuella studien. 

Vi har i linje med Saunders et als. (2012, s. 429) och Dahmströms (2011, s. 89) 
rekommendation använt oss av ett nätbaserat enkätundersökningsverktyg för att underlätta 
insamling och hanteringen av data. Respondenterna besvarar enkäten digitalt via en 
webbsida. Respondenten får en länk till webbsidan i ett personligt e-mail, vilket tidigare 
tillämpas av exempelvis Lindgreen et al. (2009, s. 127). Valet av en webbenkät grundar sig 
i att det är snabbt och billigt (Dahmström, 2011, s. 89), samt använt i tidigare 
undersökningar av CSR-kommunikation (Nielsen & Thomson, 2009, s. 87; Golob et al., 
2008, s. 88; Schmeltz, 2012, s. 37). Webbenkäter har även sina nackdelar såsom svårigheter 
med tillgång till e-mailadresser samt skydd av personlig integritet (Dahmström, 2011, s. 89-
94), vilka vi genom detta avsnitt och avsnitt 2.2.2, hantering av företag, respondenter och 
data, försökt begränsa. För att undvika tekniska och säkerhetsmässiga problem har en vi 
använt en välanvänd webbenkätleverantör, Webropol (2013).  
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Vi kontaktar de utvalda företagen i vårt stickprov per telefon via deras växel för att erhålla 
e-mailadressen till inköparen på respektive företag, då det är viktigt att vi får tag i rätt 
företagsrepresentant (Dahmström, 2011, s. 89; Huber & Power, 1985, s. 175). 
Telefonsamtalet följer den mall som vi på förhand skrivit, bilaga 2, för att samtliga företag 
ska få samma information och leda oss till rätt person. Om växeln inte vet vem den 
ansvarige inköparen är ber vi om att bli kopplade till personen på företaget som kan ha 
vetskap om detta. Är företaget inte kund till ett hotellföretag i Sverige gör vi en notering 
om detta och skickar inte någon enkät till detta företag samt särredovisar detta i empirin, 
kapitel 4. 

Inköparen på respektive företag får därefter ett personligt adresserat e-mail, 15e april 2013, 
där vi kortfattat presenterar oss själva. I e-mailet informerar vi om vad studien innefattar, 
att studien är anonym och enkätundersökningens tidsåtgång, se bilaga 3. För att nå ett högt 
deltagarantal är dessa delar samt att anpassa språkbruk för denna avsedda 
respondentgruppen viktigt att tänka på vid utformningen av följebrevet enligt Ejlertsson 
(1996, s. 34-38) och Dahmström (2011, 89), vilket även Schmeltz (2012, s. 37) och 
Maignan & Ferrell (2000, s. 288) uppmärksammat i sina webbenkätundersökningar om 
CSR-kommunikation. Vårt e-mail beskriver även hur vi erhållit respondentens e-mailadress 
samt definierar respondentens roll på företaget så att den som får e-mailet kan avgöra om 
han/hon är rätt person att svara på enkäten. Om mottagaren av e-mailet mot förmodan är fel 
person ombedes han/hon att meddela oss kontaktuppgifter på den person som istället bör 
besvara enkäten alternativt vidarebefordra vårt e-mail till rätt person. En länk till 
webbenkätundersökningen bifogas mot slutet av e-mailet efterföljt av ett tack på förhand 
samt våra kontaktuppgifter.   

Ett påminnelsemail kommer att skickas den 18 april, se bilaga 4, där respondentens 
uteblivna svar inte framställs som något negativt utan snarare i positiva ordalag, i enighet 
med Ejlertssons (1997, s. 39) rekommendation för att nå fler svar. Likt Maignan & Ferrell 
(2012, s. 288) kommer vi skicka påminnelsen till samtliga respondenter i vårt stickprov, 
detta då vi inte vet vilka som redan svarat eftersom enkäten är anonym. Vi vill även 
framföra ett tack till de som svarat på enkäten samt genom utskicket visa att 
respondenternas svar inte är kopplade till deras e-mailadresser. Svar via en webbenkät går 
relativt snabbt att få in, de flesta redan inom en vecka (Dahmström, 2011, s. 93). Vi 
kommer att meddela respondenterna att undersökningen är öppen till den 23 april men ändå 
hålla undersökningen öppen till och med 25 april då vi ser större värde att få in fler svar än 
att några svar uteblir på grund av missad deadline. 

2.2.2 Hantering av företag, respondenter och data 
Det finns flera syften med att informera respondenten om att undersökningen är helt 
anonym och hantera svaren anonymt.  Detta bidrar till att respondenten känner sig tryggare 
och inte riskerar att avslöja några något opassande samt att vi ökar sannolikheten att 
respondenten vill besvara frågorna (Dahmström, 2011, s. 148, 431; Patel & Davidson, 
2011, s. 73-75). Dessutom har vi för avsikt att följa forskningsetik och skydda personers 
integritet (Dahmström, 2011, s. 425, 431; Statistikerfrämjandet, 2010, s. 3). För att 
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tydliggöra hur vi hanterat anonymitet och andra etiska aspekter av vår undersökning och 
studie har vi nedan beskrivit ett antal aktiva val vi gjort. 

I samband med vår rundringning till de utvalda företagen är vi tydliga med att tala om vårt 
ärende och varifrån vi ringer. Om växeln känner sig osäker på vem som är lämplig att 
mottaga formuläret ber vi om att bli vidarekopplade. I de fall e-mailadresser inte har fått 
lämnats ut, har vi hanterat detta som bortfall. Vår vilja har varit att underlätta för den 
person vi har haft kontakt med. Vi pressar inte någon till något som personen ifråga inte 
står bakom, vilket Corvellec (2004, s. 3) talar om som viktigt vid kontakten med andra 
människor för att agera etiskt. I vårt följebrev till undersökningen informerar vi om 
undersökningens forskningsområde, respondentens frivilliga deltagande och anonymitet så 
att respondenten oberoende kan ta ställning till sitt deltagande. Dahmström (2011, s. 432-
433) redovisar att alla dessa aspekter är viktiga för att behandla respondenten respektfullt.   

Respondenternas svar lagras i enkätverktyget Webropol så länge undersökningen är öppen. 
Därefter exporteras till Excel och SPSS samt raderas från Webropol. Vi samlar inte in 
några personuppgifter vilka är viktiga att skydda, då sådana uppgifter inte har någon 
relevans för vår undersökning samt för att inte riskera att beblanda våra data med några 
lagliga förpliktelser likt PUL (Dahmström, 2011, s. 421-425). 

När vi använder data från andra källor modifierar eller ändrar vi inte andra forskares data 
och resultat då vi återger dem i vår studie, något Dahmströms (2011, s. 442, 444-445) 
påpekar som viktigt. Vi är även noga med att alltid referera till den ursprungliga författaren 
om vi återgett något denne författare sagt i vår studie, detta för att undvika plagiat och för 
att ”ära den som äras bör”. Vi undanhåller inte heller medvetet sådant som är relevant för 
vår studie och som framkommer i vår datainsamling, data eller litteraturgenomgång. 

2.2.3 Access & bortfall 
Vid en enkätundersökning får vi räkna med att inte alla besvarar enkäten av (Dahmström, 
2011, s. 359, 431). Samtidigt försöker vi uppnå hög access, det vill säga möjligheten att få 
in data (Eriksson & Wiedersheim, 2006, s. 131), och så litet bortfall som möjligt. Bortfall 
får negativa konsekvenser för studien i form vi inte kan uttala oss om bortfallna 
respondenters svar samt om vissa gemensamma egenskaper är det som leder till bortfallet 
(Dahmström, 2011, s. 357-359; Ejlertsson, 1996, s. 86-87). 

Vi vill belysa en viktig avvägning vi ställts inför vid vårt val av stickprovsstorlek i relation 
till viljan att nå hög access. Accessen påverkar även den yttre validiteten, vilket förklaras i 
avsnitt 2.2.6.2 validitet. Då en större stickprovsstorlek bidrar till att vi fångar en större del 
av populationen i vår undersökning, bidrar den i vårt fall till en betydligt lägre access och 
ett förmodat stort bortfall. Detta då vi inte har tillgång till hotellföretags kundregister och 
istället använder urvalskriterier, avsnitt 2.1.7.2, och Affärsdata för att göra vårt 
stickprovsurval vilket ger en låg access utan ytterligare bearbetning. Genom att per telefon 
samla in kontaktuppgifter och personligt utforma meddelanden ämnar vi höja accessen, 
minska bortfallet och höja den yttre validiteten. Detta påverkar samtidigt antalet företag i 
vårt stickprov då dessa kvalitetshöjande åtgärder är både tid och resurskrävande. Vi har i 
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denna avvägning aktivt valt kvaliteten framför ett stort stickprov för att skapa trovärdig 
data utifrån Dahmströms (2011, s. 360, 368-369) rekommendation. Detta kan dock medföra 
att vår absoluta svarsfrekvens blir relativt låg. 

Dahmström (2011, s. 355-356) menar att det finns två typer av bortfall, individbortfall 
vilket innebär att en respondent inte ger något svar alls på vår enkät, samt partiellt bortfall 
som innebär att respondenten inte besvarat enstaka frågor. För att minimera individbortfall i 
form av att respondenten är okontaktbar (Dahmström, 2011, s. 356, 360) samlar vi som 
tidigare nämnt in samtliga respondenters kontaktuppgifter via telefonsamtal med respektive 
utvalt företag för att nå rätt person. Detta tillvägagångssätt att samla in kontaktuppgifter och 
namn ökar accessen (Hurber & Power, 1985, s. 174-175). Genom att kontakta dessa 
personer direkt istället för att skicka undersökningen till en allmän företagsadress anser vi 
att respondenten på ett tydligare och mer personligt sätt förstår att deras svar är viktigt för 
denna undersökning. Ett bra sätt att minska bortfall är att låta respondenten förstå hur viktig 
han/hon är för studien (Dahmström, 2011, s. 360-361). 

Respondenten får ca en och en halv vecka på sig att fullfölja undersökningen, vilket vi inte 
anser borde påverka bortfallet. Dahmström menar att de flesta svaren erhålls redan inom en 
vecka om en webbenkät används (Dahmström, 2011, s. 93). Att respondenten skulle vägra 
svara på enkäten (Dahmström, 2011, s. 356) försöker vi undvika genom att tydligt 
informera om studiens innehåll, tidsåtgång att genomföra studien, löfte om anonymitet samt 
upplyfta värdet i respondentens svar för vår studie. Dessutom kommer individbortfall att 
försöka minskas genom utskick av ett påminnelse/tack-mail fyra dagar innan enkäten 
stängs, därefter kommer ett icke lämnat svar att accepteras. 

Då vi i följebrevet till undersökningen kort förklarar både vad studien handlar om samt att 
enkäten berör hotellföretag och dess kommunikation av ansvarstagande, kan detta leda till 
att personer med litet intresse i dessa frågor väljer att inte svara på undersökningen. På så 
sätt kan vår undersökning missa att fånga kundföretag vilka inte anser CSR-kommunikation 
särskilt viktigt och medföra att vår undersökning speglar en mer positiv inställning till 
CSR-kommunikation än populationens egentliga åsikter. Detta är något vi kommer att ha i 
åtanke vid analys men även försöka att parera utifrån det som finns återbeskrivet i detta 
avsnitt för att minska individbortfall. 

Vid eventuella partiella bortfall menar Dahmström (2011, s. 363) att studien riskerar 
snedvridning då det är svårt att känna till anledningen till att respondenten inte besvarar en 
viss fråga. Möjliga anledningar till partiellt bortfall beskrivs som glömska, okunskap, 
vägran eller tekniska problem (Dahmström, 2011, s. 180). Vi har vid enkätutformning, 
avsnitt 2.2.4, förklarat vilka åtgärder vi vidtar för att minimera de partiella bortfallet. I 
dataanalysavsnittet, avsnitt 2.2.5, förklarar vi hur vi hanterar eventuella partiella och 
individbortfall. Vårt förväntade individbortfall är relativt stort utifrån tidigare 
enkätundersökningar i CSR-kommunikationsforskning (se exempelvis Birth et al., 2008, s. 
189; Maignan & Farrell, 2000, s. 288; Matten & Moon, 2004, s. 326), vilket gör det 
relevant att inför studien bestämma hur detta skall hanteras (Dahmström, 2011, s. 355-357). 
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2.2.4 Konstruktion av enkätundersökningen 
När vi skapar enkäten utgår vi ifrån från tidigare forskares enkäter, vilket sammanfattas i 
bilaga 1, för att belysa våra tre huvudkomponenter och andra viktiga delar i vår 
undersökning. Detta eftersom dessa enkäter utgjort grunden till analyser och slutsatser av 
tidigare publicerade akademiska texter om CSR-kommunikation. Genom att använda sig av 
tidigare forskares frågor menar Dahmström (2011, s. 148) att kvaliteten på studien ökar.  

Vi försöker ställa enkätfrågorna på ett enkelt, neutralt, kort och lättbegripligt sätt för 
respondenten (Dahmström, 2011, s. 153-155; Ejlertsson, 1996, s. 42-43, 52) utifrån deras 
vardag och perspektiv samt utifrån hotellkontexten samt för att minska tidsåtgången för att 
besvara studien, vilket annars kan leda till bortfall (Dahmström, 2011, s. 361-362). Att 
anpassa frågorna till den för studien avsedda kontexten har tidigare använts i CSR-
kommunikationsforskning (Hing, 2001, s. 121-122; de los Salmones, Crespo, del Bosque, 
2005, s. 374; Schmeltz 2012, s. 38-39). För att belysa CSR på bästa sätt förklarar vi CSR 
som begrepp genom tre kategorier, vilka kommer att förklaras i teorikapitlet, innan någon 
fråga berör dessa kategorier. 

Enkäten består av tre sidor. Sida ett innehåller frågor om respondenten, sida två frågor om 
respondentens företag och sida tre frågor om kommunikation från hotellföretag. Samtliga 
sidor har USBEs logga i övre högra hörnet för att stärka enkätens trovärdighet. Varje sida 
är numrerad och rubricerad med vad frågorna handlar om, detta för att underlätta 
begripligheten och logiken för respondenten (Dahmström, 2011, s. 164; Ejlertsson, 1996, s. 
85). Sida ett inleds med en kort beskrivning av vår studie, undersökningen och 
respondentens roll. Därefter kommer några korta frågor om respondenten, dels för att denne 
ska känna sig trygg i enkätundersökningssituationen samt för att undersöka spridningen 
bland respondenternas ålder och utbildning (Dahmström, 2011, s. 164; Ejlertsson 1996, s. 
75-76). Detta för att undvika och kontrollera för mätfel, det vill säga att det skulle vara 
dessa demografiska faktorer som påverkar uppfattningar och värderingarna av CSR-
kommunikationen. Vi har en grundhållning att så inte bör vara fallet då vi upplyst 
respondenten om att svara utifrån sin företagsposition. Första sidan innehåller även en fråga 
ämnad att undersöka respondentens kunskap om CSR. 

Då vi gör vårt urval genom Affärsdatas företagsregister och det därigenom inte finns 
möjlighet att identifiera för studien relevanta kontextuella faktorer menar Dahmström 
(2011, s. 68) att en lösning för att ta reda på respondenternas kontext är att låta 
respondenterna själva skatta dessa faktorer, vilket också använts av Lindgreen et al. (2009, 
s. 125-126) i undersökningen av företagsrespondenters eget CSR-arbete. På sida två låter vi 
därför respondenterna skatta sitt eget företags verksamhet, företagets eget CSR-arbete, 
befintlig hotelleverantör samt hotellköps kostnad och betydelse för den dagliga 
verksamheten. Denna skattning ämnar undersöka om det trots skillnader i dessa skattningar 
finns gemensamma åsikter kring hotellföretags CSR-kommunikation. I enkäten väljer vi att 
fråga om företaget är kund till hotellföretag vilket avser en förenkling av om 
företagskunderna har kontrakt med hotellföretag. Detta görs för att underlätta för 
respondentens resonemang samt att om företaget har kontrakt med hotellföretag 
kontrolleras vid vår rundringning till företagskunderna.  
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En risk med att respondenterna skattar sina egna kontextuella faktorer är att respondenterna 
inte har kunskap inom de frågor vi ställer om deras eget företag (Huber & Power, 1985, s. 
173). Då vi vill undersöka respondenten utifrån dennes företagsposition som inköpare av 
hotelltjänster är det även av intresse att se hur denne värderar företagets egen verksamhet 
och CSR-arbete även om denne person inte nödvändigtvis har mest kunskap inom dessa 
frågor. Detta då inköparen är den person som bedömer CSR-kommunikationen från 
hotellföretag och gör detta utifrån sin bild av det egna företaget och dess CSR-arbete. 

Efter frågor om respondenten och dess företag övergår enkäten på sida tre till frågor om 
hotellföretag, hotellföretags CSR-kommunikation och de tre huvudkomponenterna. Dessa 
frågor ställs i största utsträckning utifrån en 7-gradig likertskala med tre “positiva”, ett 
neutralt och tre “negativa” numrerande alternativ samt ett “vet ej” alternativ vid sidan av 
gradskalan. Detta för att skapa jämförbarhet, tydlighet, enkelhet och möjlighet till 
neutralitet för respondenten (Churchill & Iacobucci, 2005, s. 276; Dahmström, 2011, s. 
158-160; Ejlertsson, 1996, s. 68-71, 79-80). En likertskala är tidigare använd inom CSR-
kommunikationsforskning mot kunder av exempelvis Golob et al. (2008, s. 88) Heitbrink et 
al. (2010, s. 298) Lindgreen et al. (2009, s. 125-126) Maigan (2001, s. 63) och Schmeltz 
(2012, s. 49). Högsta alternativet är definierat som “mycket tilltalande/väldigt viktig” eller 
liknande respektive det lägsta alternativet som “inte alls tilltalande/inte alls viktig” eller 
liknande. Dessa och liknande ord används då vi mäter företagskundernas åsikter, något 
Ejlertsson (1996, s. 79) förespråkar och som använts av bland annat Golob et al. (2008, s. 
88) och Schmeltz (2012, s. 49). Ordningen på våra frågor grundar sig i att frågorna följer en 
logisk ordning där respondenten först får tänka utifrån sig själv och sitt företag för att sedan 
besvara frågor om CSR-kommunikation från hotellföretag.  

En viktig del i enkätkonstruktionen är att undvika ledande frågor (Dahmström, 2011, s. 
157; Ejlertsson, 1996, s. 46). Vi avser styra in respondentens svar på vissa teman, men vi 
vill inte göra det lätt för respondenten att välja ett svar eller påverka respondentens svar. 
För att hitta denna balans använder vi oss av tidigare forskning och deras enkätfrågor, då vi 
gör antagandet att i och med deras publicering i vetenskapliga tidskrifter är deras 
enkätfrågor av hög validitet, se avsnitt om validitet 2.2.6.2. I enighet med Ejlertsson (1996, 
s. 46) ser vi frågornas formuleringar som väldigt viktiga för att få dem neutrala men ändå 
styrda för att nå studiens syfte. Vi har vid utformningen av enkäten rådgjort med flera 
forskare vid Handelshögskolan, Umeå Universitet samt personer från näringslivet med 
olika geografisk och demografisk bakgrund inom Sverige men samtliga insatta i det 
enkäten berör. Detta är bra för att undvika bortfall orsakade av att undersökningspersonen 
inte förstår frågorna (Dahmström, 2011, s. 154-155, 360). Dahmström (2011, s. 148) 
poängterar att dåligt ställda frågor riskerar att resultera i partiella- & individbortfall.  

2.2.5 Databearbetning och tillvägagångssätt i analysen 
Vårt insamlingsverktyg, Webropol, har utöver möjlighet att samla in svar även 
analysmöjligheter av data (Webropol, 2013). Detta innebär att vi snabbt kan få en 
översiktlig bild av resultaten för varje fråga genom grafer och tabeller. Inledningsvis är det 
viktigt att “lära känna materialet” och titta på en variabel i taget (Dahmström, 2011, s. 207). 
Vi kommer att använda Webropols egna verktyg för att initialt titta på våra data och skapa 
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oss en bild av den innan vi exporterar den kodade data till Excel och SPSS för att 
genomföra statistiska tester. Utifrån de olika enkätfrågornas karaktär avser vi använda 
lämpligt statistiskt test och redovisningssätt, vilket beskrivs närmare nedan.  

Dahmström (2011, s. 208) rekommenderar att initialt titta på om någon variabel saknar 
många svar, partiellt bortfall. Eventuella partiella bortfall avser vi kontrollera samt redovisa 
i empirin i samband med de olika frågorna. Vi kommer även att redovisa hur många som 
svarat “vet ej” vid varje fråga. Ejlertsson (1996, s. 104-106) anser detta vara ett lämpligt 
sätt att redovisa partiella bortfall, då det fortfarande skapar möjligheter till jämförelser även 
om det partiella bortfallet skiljer mellan frågor. När flera delfrågor delas in i indelningar 
vilka jämförs med varandra kommer hela frågan att strykas för de respondenter som inte 
svarat på en delfråga för att skapa tydligare jämförbarhet vid de statistiska testerna. I de fall 
respondenten valt att inte besvara fler än två frågor kommer enkäten att klassas som 
obesvarad. Om en fråga innehåller en betydande del partiella bortfall kommer denna fråga 
att strykas. Vid 30 svarande kan en normalfördelning antas (Field, 2009, s. 134), varpå vi 
avser att stryka frågor med färre än 30 svar. Detta då en sådan fråga blir svår att analysera 
på grund av den begränsade datamängden samt att vi vid så stort bortfall antar att frågan är 
felformulerad. 

Vid individbortfall hanteras de utifrån en standard för bortfallsräkning bestående av tre 
grupper, (1) inga eller ofullständiga svar, bortfall, (2) de i stickprovet som inte går att nå 
och således oklart om de tillhör vår målgrupp, (3) övertäckningen, de som inte tillhör vår 
målgrupp. Enligt rekommendation från Svenska statistikersamfundets surveysektion 
återgiven av Dahmström (2011) bör grupp (2) vilken inte lyckats kontaktas och således inte 
vet om de tillhör vår målpopulation eller inte, räknas som bortfall av målpopulationen. 
(Dahmström, 2011, s. 364-368). Genom uträkningarna av bortfall, vilka vi använt och som 
finns återgivet i empirin, kan vi jämföra vår svarsfrekvens med tidigare forskning, vilket 
angivits i access & bortfall, avsnitt 2.2.3. Vi kan även se vilken överteckning vår 
rampopulation innehåller.  

I enkätundersökningsavsnittet 2.2.4 såg vi att vi utformar frågorna utifrån tidigare litteratur. 
Dessutom tar vi i beaktning vilken nivå frågan ställs på avseende vilken typ av information 
vi vill att frågan ska generera. Nivån på frågan påverkar hur den bör analyseras och vad vi 
kan uttala oss om utifrån insamlad data (Field, 2009, s 8-9). När frågan är på en 
nominalskalenivå, så att svarsalternativen inte inbördes kan rangordnas (Field, 2009, s 8-9), 
kommer vi att beskriva utfallet i form av tabeller alternativ kortfattat i text vilket 
rekommenderas av Dahmström (2011, s. 29, 236-237) och Ejlertsson (1996, s. 97-100) och 
är använt av flera studier inom CSR-kommunikation (Frostenson, 2011, s. 36; Hing, 2001, 
s. 121; Maignan, 2001, s. 65; Schmeltz, 2012, s. 39).  

Det deskriptiva redovisningssättet vi ämnar använda oss av vid nominalskalefrågor kommer 
vi även att använda vid redovisning av ordinalskalefrågor. Ordinalskalefrågor innebär att 
frågans svarsalternativ kan rangordnas men att det inte går att avgöra hur stort avståndet 
mellan de olika alternativen är, exempelvis frågor om utbildningsnivå (Ejlertsson, 1996, s. 
97-98). Några av våra frågor innehåller val mellan olika alternativ där vi framförallt vill se 
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spridningen av olika alternativ inom en fråga avseende respondenten och kundföretagets 
karaktärsdrag.  

Vid tabellredovisning av en ordinalskalefråga är det intressant och möjligt att ta med 
kumulerade frekvenser, vilket ger ett mått på hur många som svarar enligt ett specifikt 
svarsalternativ eller lägre. Den kumulativa frekvensen kan sedan anges i procent av det 
totala antalet svar. (Churchill & Iacobucci, 2005, s. 415-416; Dahmström, 2011, s. 41; 
Ejlertsson, 1996, s. 101). Genom att inkludera kumulativa mått i vår undersökning kan vi 
visa hur många/hur stor andel av respondenterna som svarat, exempelvis fem eller högre på 
frågan till vilken utsträckning respondentens företag tar hänsyn till hotellföretags CSR-
arbete vid bedömning av hotelltjänster. Vi kommer att inkludera de kumulativa delarna i 
våra tabeller då det är relevant för att skapa tydlighet för läsaren.  

Vid redovisning av data kommer vi ibland att använda grafiska modeller, exempelvis 
diagram, för att presentera empirin på ett enkelt och överskådligt sätt (Ejlertsson, 1996, s. 
111-112). Vid utformning av både tabeller och grafiska modeller är det viktigt att tänka på 
att de ska förstås utan att läsaren har den övriga rapporten tillgänglig (Ejlertsson, 1996, s. 
115), något vi kommer att eftersträva och även testa på flera personer vilka inte läst övriga 
delar av vår studie.  

De kumulativa tabellerna samt de grafiska modellerna finner vi även användning för vid 
frågor av kvantitativ typ i form av intervall- och kvotskala. Med kvantitativ variabel menas 
att frågan innehåller numeriska inslag och när den dessutom är diskret är antalet valbara tal 
givna, och kan inte anta värden mellan dessa tal (Dahmström, 2011, s. 24-25). Vi har i 
många av våra frågor valt att använda en kvantitativ, diskret 7-gradig likertskala där 
respondenten får ranka frågan utifrån givna heltal från 1, “mycket litet/inte alls tilltalande” 
eller liknande upp till 7, “väldigt mycket/väldigt tilltalande” eller liknande. Dessa skalor 
antas ofta inom marknadsföringsföringsforskning vara intervallskalor (Churchill & 
Iacobucci, 2005, s. 269-271), där avståndet mellan alternativen är konstant (Dahmström, 
2011, s. 29-30; Bryman & Bell, 2003, s. 170). Detta antagande har flera CSR-
kommunikationsforskare använt sig av (Du et al., 2011, s. 1544; Hing et al., 2001, s. 124; 
Lindgreen et al., 2009, s. 126, 130), och med detta som stöd antar vi att våra likertskalor är 
intervallskalefrågor. Detta medför att vi kan bestämma medelvärde och konfidensintervall 
samt jämföra olika intervallskalefrågors värden (Churchill & Iacobucci, 2005, s. 269-271).  

För intervallskalefrågorna kommer vi redogöra för antal svarande, medelvärde, 
standardavvikelse och konfidensintervall för att visa läsaren hur företagskunder uppfattar 
och värderar olika frågor relaterade till det egna företaget, hotelltjänster och 
kommunikation från hotellföretag. På så sätt kan vi urskilja rangordningar av exempelvis 
olika budskap och kommunikationskanaler inom CSR-kommunikation. Medelvärdet 
motsvarar en variabels sammanlagda värde från samtliga respondenter dividerat med 
antalet respondenter vilket ger det genomsnittliga värdet av variabeln (Field, 2009, s. 22-
23). Standardavvikelsen beskriver spridningen av värden i våra data runt vårt medelvärde, 
desto lägre standardavvikelse desto närmare ligger våra observationer vårt stickprovs 
medelvärde (Field, 2009, s. 37). Med hjälp av konfidensintervallet kan vi utifrån ett valt 
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procentuellt värde, vedertaget 95 % (Field, 2009, s. 37), uttala oss om sannolikheten att 
populationens medelvärde hamnar inom ett visst intervall från stickprovets medelvärde 
(Field, 2009, s. 43).  

För att säkerställa om skillnaderna mellan variablers medelvärden är signifikant kommer vi 
använda oss av t-test för att generera ett p-värde. Genom t-test kan man undersöka om olika 
medelvärden mellan olika frågor, samt olika underfrågor tillhörande samma fråga skiljer sig 
åt statistiskt (Field, 2009, s. 324-325). För att kunna göra ett t-test bör vi först förvissa oss 
om att våra data innehåller en normalfördelning (Field, 2009, s. 239). I data om fler än 30 
respondenter brukar svaren vara normalfördelade (Field, 2009, s. 134). Om vår 
svarsfrekvens på en fråga är större än 30 respondenter kommer vi att anta att frågans data är 
normalfördelad och därmed kunna använda oss av t-test. Då vi genomgående vill analysera 
och jämföra olika variabler med data från vårt stickprov innebär det att vi använder oss av 
ett “paired-sample t-test”. Eftersom vi vill undersöka om det finns en skillnad oavsett hur 
denna skillnad tar sig uttryck kommer vi att titta på fördelningen med två ändar “two-
tailed” (Field, 2009, s. 54, 324-325, 333). P-värdet visar signifikansnivån, sannolikheten att 
det inte finns någon skillnad mellan de två redovisade medelvärdena (Field, 2009, s. 331-
333). Om detta värde är lägre än p<0.05 finns en signifikant skillnad (Field, 2009, s. 331-
333).  

I frågorna om vad och vilken kanal använder vi ett antal påståenden, variabler, vilka 
respondenterna får ta ställning till. I teorikapitlet kommer vi se att påståendena kan tillhöra 
olika indelningar. Utifrån dessa indelningar ämnar vi undersöka vad och genom vilken 
kanal företagskunder helst vill bli kommunicerade. Det statistiska test som bäst lämpar sig i 
detta fall är en faktoranalys, där underliggande faktorindelningar mäts indirekt genom flera 
variabler för varje faktor (Field, 2009, s. 628). En faktoranalys kräver dock stora 
datamängder för att bli trovärdig och Field (2009, s. 645-647) konstaterar i sin 
sammanställning av olika tumregler att en svarsfrekvens om 300 respondenter ses som bra 
och att man bör ha åtminstone 10-15 respondenter per variabel. Det kommer vi ha svårt att 
generera utifrån vår populationsstorlek samt avvägningen vi gjort för att nå en högre access 
och validitet på bekostnad av en mindre stickprovsstorlek. Dock antar vi att vi genom vår 
genomgång av tidigare litteratur på området kan identifiera både befintliga indelningar samt 
variabler som enligt tidigare forskning mäter dessa indelningar. På så vis kan vi ändå 
använda oss av faktoranalysens tester i form av Cronbach alpha test för att se så att det 
finns korrelation inom kategorierna (Cortina, 1993, s. 99-100; Field, 2009, s. 674). Vid 
Cronbach alpha-värden >0,7 (Cortina, 1993, s. 101; Field, 2009, s. 675), eller som vissa 
anser >0.6 (Berthoud & Gershuny, 2000, s. 169), kan antas att frågorna fungerar för att 
mäta kategorin. Om Cronbach alpha testet visar positiva resultat återstår att ta fram det 
medelvärde för kategorierna bestående av en hopslagning av medelvärdena av variablerna 
inom de olika indelningarna och sedan analysera dessa på samma sätt vi tänkt analysera 
enskilda variabler vilket beskrivits tidigare i detta avsnitt.  

Utifrån studiens delsyfte att undersöka om det trots olika påverkande faktorer hos 
kundföretaget går att hitta gemensamma åsikter om hotellföretags CSR-kommunikation vill 
vi undersöka om det finns samband mellan dessa påverkande faktorer och hur 
kundföretagen uppfattar och värderar CSR-kommunikation från hotellföretag. Dahmström 
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(2010, s. 208) beskriver att ett tillvägagångssätt för att analysera samband mellan variabler 
är genom en enkel regressionsanalys, vilken mäter om det finns ett linjärt samband mellan 
de olika observationerna inom två variabler. En regressionsanalys passar vår undersökning 
då vi ser hur olika värden förhåller sig till varandra. Av regressionsanalysen erhålls ett 
värde mellan -1 och 1, desto närmare 0 desto mindre samband finns mellan variablerna. 
Enligt Dahmström (2011, s. 233) är ett godtagbart värde på korrelationskoefficienten ±0,6 
och vid värden större än 0,6 eller mindre än -0,6 kommer vi anta att samband mellan 
faktorerna finns. (Dahmström, 2011, s. 225-228, 233).  

När alla tester genomförts och redovisats återstår att analysera våra data med vad tidigare 
forskning kommit fram till. Vi kan på så vis visa likheter, skillnader och söka förklaring 
med tidigare litteratur i relation till den data vi fått in i vår svenska hotellkontext och 
företagskunder. Detta kommer att göras i kapitel 5, analys. 

2.2.6 Undersökningskvalitet 
För den som genomför enkätundersökningar med kunder som respondenter är det viktigt att 
känna till olika kvalitetsmått för att skapa en kvantitativ enkätundersökning av hög kvalitet 
(Ejlertsson, 1996, s. 86). Därför vill vi redogöra för hur vi i vår studie hanterar de mest 
väsentliga kriterierna vid en kvantitativ undersökning, validitet och reliabilitet (Dahmström, 
2011 s. 368; Ejlertsson, 1996, s. 86).  

2.2.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet som kvalitetsmått avser om studien vid upprepning av denna skulle visa samma 
resultat, oavsett om metoderna för mätning är olika. Reliabiliteten är hög då slumpmässiga 
fel är små och är beroende av att frågorna ställs på rätt sätt. (Andersen, 1994, s. 91; 
Dahmström, 2011, s. 368; Ejlertsson, 1996, s. 86). För att ställa frågorna på rätt har vi testat 
undersökningen på flera personer från näringslivet och utifrån feedback förbättrat frågorna. 
På så sätt har formuleringar redigerats för att på bästa sätt minska missförstånd och 
misstolkningar.  

Genom teorigrundat frågebatteri och en teoretisk referensram ämnar göra denna studie 
obunden av oss som undersökare, med andra ord att den kan genomföras av andra 
undersökare med samma resultat. Denna obundenhet är viktig för hög reliabilitet och på 
samma sätt bör de man undersöker inte spela roll, beroende på vilken generaliseringsnivå 
man vill uppnå (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61). Då kontexten påverkar CSR-
kommunikation kan våra resultat vara svåra att generalisera för olika intressentgrupper 
samt till andra kontexter. Våra data och replikation av studien är därför bunden till 
företagskunder i hotellkontexten i Sverige vilket tydliggjorts i studiens syfte. För att skapa 
möjligheter till replikation av studien väljer vi att bifoga både vårt frågebatteri, bilaga 5, 
och en sammanställning av de författare vilka vi hämtat inspiration från vid skapandet av 
enkäten, bilaga 1.  

För att styrka de indelningar teorin gjort inom våra huvudkomponenter kommer vi att 
genomföra Cronbach alpha-test av de variabler som ingår i de respektive indelningarna i 
vår studie (Aupperle, Carroll & Hatfield 1985, s. 456; Field, 2009, s. 674; Lindgreen et al, 
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2009, s. 130). Vi kommer att i empirin, kapitel 4, att jämföra detta resultat med vad som 
anses lämpliga värden på Cronbach alpha samt tidigare forsknings alpha-värden. Med tanke 
på att vi inte kan genomföra en faktoranalys har vi avsett att höja reliabiliteten genom att 
använda tidigare forskning i största möjliga mån i vår studie. Det går dock inte att med 
säkerhet statistiskt styrka att det inte finns andra indelningar. Detta då kontextuella faktorer 
såsom, geografiska, demografiska och tidsmässiga kan spela in på att våra respondenter och 
populations uppfattningar av variablerna, samt att variablernas anpassning till vår kontext 
kan medföra att variablerna tolkas annorlunda.  

2.2.6.2 Validitet 
Hög reliabilitet är en grundförutsättning, men ingen garanti, för att vi ska uppnå hög 
validitet (Dahmström, 2011, 369). För vår undersökning är det viktigt att vårt 
undersökningsverktyg och dess frågor mäter det undersökningen avser att mäta och inget 
annat, vilket definieras som validitet (Andersen, 1994, s. 92; Dahmström, 2011, s. 73-74, 
368-369; Ejlertsson, 1996, s. 86-87). En bra undersökning har hög validitet (Dahmström, 
2011, s. 73). I vårt fall innebär det att vår enkätundersökning ska vara så precis som möjlig 
för att kunna undersöka vår frågeställning och de förklarande teorierna. Andersen, (1994, s. 
92) och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 60-61) delar upp validitet i inre och yttre 
validitet, vilka båda bör behandlas för att uppnå hög validitet.  

Med inre validitet avses hur väl använda definitioner i enkäten stämmer överrens med 
mätningen av de begrepp och indelningar vi vill förklara (Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60). 
Då vår frågeställning karaktäriseras av uppfattningar och värderingar är det viktigt att 
utforma enkätfrågorna på ett så precist sätt som möjligt. Detta då uppfattningar och 
värderingar kan tolkas väldigt olika och variera för respondenten från gång till gång, i 
jämförelse med exempelvis ålder eller utbildning, där de mätande variablerna kan 
definieras och förstås förhållandevis enkelt (Dahmström, 2011, s. 74, 369). För att kunna 
mäta de tre huvudkomponenterna av vår undersökning, vad, hur mycket och vilken kanal, 
samt de indelningar tidigare forskare visat har vi utvecklat variabler utifrån dessa forskares 
resultat och tidigare frågor, se bilaga 1, vilka avser mäta dessa indelningar. Vi har om 
möjligt valt frågor flera olika forskare använt sig av och därefter anpassat påståendena till 
vår hotellkontext för att besvara vår frågeställning, ett tillvägagångssätt använt av Aupperle 
et al. (1985, s. 455-456), Maignan & Ferrell (2000, s. 286) och Hing (2001, s. 119). De 
olika variablerna har i enkäten presenterats i slumpmässig ordning för respondenten, så att 
indelningarna inte framgår tydligt och påverkar respondentens svar (Aupperle et al., 1985, 
s. 455-456). Vi har även diskuterat våra frågor, vad de avser att mäta och på vilket sätt de 
kan analyseras med forskare vid Umeå Universitet samt flera personer vilka fått testa vår 
undersökning på förhand. Detta har lett till utveckling av vår enkätundersökning och 
utvecklingen av frågor, för att mäta det vi avser att mäta. 

Vi har i vårt tillvägagångssätt av studien, avsnitt 2.2.1, varit tydliga med vikten av att 
fördela enkätundersökningen till rätt personer på de företag vi ämnar undersöka. Detta 
förknippas med yttre validitet, hur väl vår enkät mäter den yttre verkligheten (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006, s. 6). Av denna anledning har vi lagt stor vikt vid insamlandet av 
kontaktuppgifter till och tydliggörandet av vem respondenten bör vara på kundföretaget. Vi 
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har prioriterat noggrannhet framför att spara tid och bett att bli hänvisade vidare om 
växelpersonen på företaget känt sig osäker. Detta styrker vår yttre validitet då vi anser oss 
fångat de respondenter vi menar bäst motsvara vårt urval. Att vi upplyst respondenterna om 
att de ska svara utifrån sin företagsposition är viktigt då vi avser mäta vad företags 
uppfattar och värderar. Vi kan dock inte vara säkra på att respondenterna inte påverkas av 
personliga CSR-värderingar i sina svar. Vi kommer därför att fråga respondenterna om 
några personliga faktorer och korrelera dessa med respondenternas svar för att se så att det 
inte finns en hög korrelation. Maignan & Ferrell (2000, s. 287) menar även att en 
branschspridning hos respondenterna styrker den yttre validiteten.  
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3. Teoretisk referensram 
I denna studie vill vi identifiera företagskunders värderingar och uppfattningar i 
förhållande till CSR-kommunikation från hotellföretag, med särskilt fokus på frågorna vad, 
hur mycket och genom vilken kanal. Vi kommer inledningsvis i detta kapitel belysa vår 
valda kommunikationsmodell som används för att förklara CSR-kommunikation och dess 
huvudkomponenter. Därefter går vi närmare in på faktorer som påverkar kundföretags 
värdering av hotellföretags CSR-kommunikation. Detta för att presentera vad tidigare 
forskning konstaterat i dessa frågor. Figur 1.1 visar studiens använda 
kommunikationsmodell, Lasswell (Lasswell, 1948, s. 84-85) vilken är teorikapitlets 
ramverk. 

3.1 Kommunikationsmodellen 
Företag kan genom att engagera sig i CSR-arbete erhålla interna fördelar såsom 
kostnadsbesparing och en bra och omtyckt arbetsplats, men det är när företagets 
intressenter får vetskap om CSR-arbetet som de stora fördelarna kan genereras (Du et al., 
2010, s. 8; Morsing & Schultz; 2006, s. 323, 331; Schmeltz, 2012, s. 30). Genom att CSR 
kommuniceras får företagets intressenter reda på vad företaget åtar sig, och om CSR-
kommunikation uteblir är CSR-arbetets fördelar begränsade. CSR-kommunikation sätter 
och jämförs med intressenters förväntningar vilket bildar deras uppfattningar av företagets 
CSR-arbete. Enligt Schmeltz (2012, s. 30), Wang & Anderson (2011, s. 52) och Du et al. 
(2010, s. 9-10) är kommunikation av CSR en komplicerad process men om den hanteras på 
rätt sätt kan kommunikationen skapa konkurrensfördelar, således är det av intresse att förstå 
hur denna skall hanteras. 

Vi har gjort en avgränsning bland kommunikationsmodeller i denna studie då det finns 
skillnader mellan kommunikationsmodeller anpassade för kommunikation mellan en 
sändare och en mottagare och modeller för kommunikationen som sker från en sändare till 
ett flera mottagare (Schramm & Roberts, 1971, s. 13). Vi har valt en 
kommunikationsmodell med en sändare och flera mottagare, detta då vi antagit ett 
hotellföretagsperspektiv och vill undersöka hur de kan hantera sin CSR-kommunikation till 
företagskunder. Den första kända modellen för att förklara kommunikation till en större 
skara människor skapades av Aristoteles 300år f.Kr. Aristoteles kommunikationsmodell 
består av fem delar: talare, tal, situation, mottagare och effekt. (Nationalencyklopedin 3, 
2013). Många kommunikationsteorier har växt fram efter detta och en utveckling av 
Aristoteles kommunikationsmodell gjordes av Harold Dwight Lasswell i hans välanvända 
kommunikationsmodell som fokuserar på kommunikation från en sändare och ett flertal 
mottagare (Buttle, 1995, s. 297; Lasswell, 1948, s. 84-85; Schlegelmilch & Pollach, 2005, 
s. 268-269). Lasswells modell (Lasswell, 1948, s. 84-85) förklarar kommunikation av ett 
meddelande genom citatet “Who says what to whom in which channel and with what 
effect”. Den har blivit framgångsrik då den är applicerbar på de flesta typer av 
kommunikation, sätter sändaren i fokus och tar hänsyn till konceptet effekt (Buttle, 1995, s. 
297; Lasswell, 1948, s. 84-85; Schlegelmilch & Pollach, 2005, s. 268-269).  



 33"

Buttle (1995, s. 297) visar utifrån sin genomgång av 101 akademiska 
marknadsföringskommunikationsartiklar att Lasswell är en av de mest citerade författarna 
inom området. Schlegelmilch & Pollach (2005, s. 268-269) använde sig av Lasswells 
kommunikationsmodell för att analysera hur företag som sändare, i vårt fall hotellföretag, 
kan hantera sin kommunikation av sitt CSR-arbete för att ta vara på de positiva effekter 
CSR-kommunikation kan ge. Utan att explicit nämna Lasswell modell diskuterar flera 
författare samma frågeställningar som Lasswells modells huvudkomponenter, vem, vad, till 
vem, i vilken kanal och med vilken effekt, sin forskning om CSR-kommunikation (se 
exempelvis Du et al., 2010, s. 10-11; Lindgreen & Swaen, 2010, s. 2; Morsing et al., 2008, 
s. 98, 108; Podnar, 2008, s. 80). Dessa författare har använt frågeställningar vilka kan 
liknas vid Lasswells kommunikationsmodells huvudkomponenter för att förklara CSR-
kommunikation vilket vi anser styrker att Lasswells kommunikationsmodell är användbar 
och således relevant att använda som ram för vår studie. 

Gemensamt för de nyss nämnda artiklarna är att de utgår från att det är företaget som 
kommunicerar, vem, och att det är någon typ av CSR kommunikation de vill nå ut med, 
något även denna studie har som utgångspunkt. Eftersom denna studie vill undersöka hur 
hotellföretag med fördel kan kommunicera sitt CSR-arbete till företagskunder kommer 
således företagskunder vara den tilltänkta mottagaren av kommunikation, till vem. Kvar av 
Lasswells modell är det vi ämnar undersöka i denna studie. Vad företagskunder värderar att 
CSR-kommunikationen innehåller har vi delat in i vilken sorts CSR samt hur mycket CSR-
kommunikation. Nästa del innefattar genom vilken kanal kundföretaget högst värderar att få 
CSR-kommunikation. Slutligen återstår vilken effekt kommunikationen får, vilket går att 
liknas med de positiva fördelar CSR-kommunikationen kan ge.  

Lasswells kommunikationsmodell har vissa nackdelar, den behandlar inte feedback från 
mottagaren eller brus runt kommunikationen. Feedback berör hur mottagaren, i vårt fall 
kundföretag, uppfattar kommunikationen och återkopplar detta till sändaren (Schramm & 
Roberts, 1971, s. 26), vilket är viktigt av vissa författare (Schlegelmilch & Pollach, 2005, s. 
283; Morsing & Schultz, 2006, s. 336) i arbetet med att utforma CSR-kommunikation. 
Schramm & Roberts (1971, s. 26) menar att feedback bygger på vad mottagaren förväntar 
sig av kommunikationen och att dessa förväntningar har sin förklaring i mottagarens och 
sändarens kontext. På grund av detta är det i denna studie således viktigt att beskriva och 
studera dessa kontextuella faktorer då de påverkar kundföretagens värderingar av 
hotellföretagens CSR-kommunikation. Vi kommer att belysa dessa senare i avsnitt 3.6. 
Kundföretagets förväntningar anser vi motsvarar vad kundföretaget värderar vilket leder till 
kundföretags uppfattningar av befintlig CSR-kommunikation. Vi kommer att undersöka 
både vad kundföretaget värderar och uppfattar. På så vis kommer vår studie ändå beröra det 
författarna menar med feedback.  

Den andra nämnda nackdelen med Lasswells kommunikationsmodell menar Schlegelmilch 
& Pollach, (2005, s. 268-269) är att den inte behandlar brus. Exempel på brus är när CSR-
kommunikation tvingas konkurrera om mottagarens uppmärksamhet med andra 
meddelanden från det kommunicerande företaget eller dess konkurrenter. Denna studie 
ämnar undersöka företagskunders uppfattningar och värderingar kring olika 
kommunikationskanaler. Eftersom hotellföretag inte kan styra över meddelanden från andra 
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aktörer är kunskap om vilka kommunikationskanaler företagskunder helst erhåller CSR-
kommunikation från värdefull. Hotellföretag kan med hjälp av denna kunskap anpassa sin 
CSR-kommunikation på bästa sätt utifrån de för hotellföretagen kontrollerbara faktorerna.  

3.2 Varför kommunicera CSR-arbete? 
Då denna studie ämnar undersöka företagskunders uppfattningar och värderingar kring 
CSR-kommunikation från hotellföretag kommer teorikapitlet fokusera på dessa teorier. 
Studien har hotellföretagens perspektiv och det är därför intressant att belysa varför 
hotellföretag bör ta hänsyn till CSR-kommunikation.  

För att visa företags CSR-arbete behövs kommunikation med dess intressenter. Detta för att 
övertyga intressenterna om att företaget med sitt CSR-arbete uppfyller utomstående krav 
och även för att ta vara på fördelarna CSR-arbete kan ge. Dessa fördelar är bland annat 
undvikande av straff för oetiskt handlande, varumärkesimage, konkurrenskraft samt att 
förebygga framtida regleringar. (Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 106). Beurden & Gössling 
(2008, s. 414-418) studerade 34 tidigare vetenskapliga artiklar om CSR fann ett positivt 
samband mellan CSR och finansiell framgång i 68 % av fallen. I 26 % av fallen hade CSR 
ingen inverkan på det finansiella resultatet och i endast 6 % bekräftades ett negativt 
samband. Hur CSR-kommunikationen hanteras i dessa studier framgår inte av studien, men 
det talar för att genom att hantera CSR på rätt sätt kan finansiell framgång uppnås.  

Pellegrino & Lodhia (2012, s. 70) konstaterar utifrån en omfattande litteraturgenomgång att 
en vanligt förekommande teori för diskussion om CSR-arbete och drivkraften bakom det är 
legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin är även en av de teorier som ofta används när CSR-
kommunikation från företag analyserats (Ingenhoff & Sommer, 2011, s. 84; von Staden & 
Hooks, 2007, s. 197). Dowling & Pfeffer (1975) menar att mycket av företags CSR-
kommunikation går ut på att skapa legitimitet för företagets verksamhet i förhållande till 
samhällets förväntningar. Legitimitet uppnås när kommunikation om företagets 
ansvarstagande likställs eller överträffar samhällets krav på ansvarstagande. Är 
kommunikation om företagets ansvarstagande underlägset samhällets krav på 
ansvarstagande finns ett hot mot företagets legitimitet vilket kan få negativa konsekvenser 
för företaget. (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122).  

Dowling & Pfeffer (1975, s. 122-125) menar att legitimitet kan ses som en tillgång då den 
ger företaget möjlighet att temporärt konkurrera på marknaden. Författarna menar att detta 
konkurrensmedel bör ses som just temporärt då vad som anses legitimt förändras med tiden 
beroende på hur samhällets normer förändras. Detta samstämmer med vår och många 
forskares (se exempelvis, Bowd et al., 2006, s. 148; Matten & Moon, 2008, s. 405; Morsing 
et al., 2008, s. 101; Porter & Kramer, 2006, s. 81) syn på CSR. Legitimitet ändras utifrån 
vad andra företag företar sig i form av CSR-kommunikation. En förbättring av ett företag 
CSR-kommunikation medför högre förväntningar på konkurrerande företags CSR-
kommunikation. Det är således viktigt för företag att ständigt utveckla sin kommunikation 
för att inte tappa konkurrenskraft gentemot konkurrenter (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122, 
125). Schramm & Roberts (1971, s. 28-29) förklarar vad som i 
kommunikationssammanhang påverkar vad som anses legitimt. De menar att mottagaren av 
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meddelandet, i vår studie företagskunden, bedömer budskapet utifrån sin bransch, 
erfarenhet och värderingar. Därefter bedöms budskapet utifrån samhällets normer. Vidare 
menar Schramm & Roberts (1971, s. 29-35) att mottagaren, företagskunden, även bedömer 
meddelandet utifrån sändarens grupptillhörighet, i studiens fall hotellföretag.  

Arvidsson (2010, s. 350) hävdar att det är inflytelserika intressenter som påverkar vad 
företag med fördel bör kommunicera och att det inte är företagsledarna själva som 
bestämmer. I hotellföretags fall har vi tidigare sätt att företagskunder är viktiga och således 
en av de intressenter som avgör vad som anses legitimt i relation till CSR-kommunikation. 
Vi lämnar härmed anledningarna varför hotellföretag bör kommunicera sitt CSR-arbete och 
går över till teorier om CSR-kommunikationens huvudkomponenter. 

3.3 Vad är CSR? 
För att förstå CSR-kommunikation och vad budskapen kan bestå av vill vi under denna 
rubrik ge läsaren ökad förståelse för CSR genom vedertagna indelningar (Nielsen & 
Thomsen, 2009, 86). Vi vill inte studera direkta meddelanden utan snarare indelningar av 
CSR-kommunikationen. Detta då Rolands (2004, s. 116) menar att åsikter kring dessa 
indelningar förändras långsammare än specifika meddelanden. Indelningarna är 
metaforiska förenklingar av verkligheten men hjälper oss att förstå det komplexa ämnet 
CSR (Carroll, 1991, s. 42; Elkington, 1997, s. 5; Maignan, 2001, s. 405-406).  

3.3.1 CSR-kategorier 
I Europa förklaras CSR ofta genom Elkingtons (1997, s. 2) triple bottom line, där företagets 
ansvar är kategoriserat utifrån tre pelare; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar 
(Nielsen & Thomson, 2009, s. 86; Morsing et al. 2008, s. 101; Murphy et al., 2005, s. 1054; 
Porter & Kramer, 2006, s. 82). Första gången triple bottom line nämndes var i Elkingtons 
(1997, s. 69-94) bok Cannibals with forks, och kategorierna ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt ansvar beskrivs av Elkington enligt följande.  

Det ekonomiska ansvaret inkluderar bland annat att företaget säkerställer att sina priser och 
kostnader kan generera vinster på längre sikt. Således kan företaget generera avkastning 
och uppfylla sitt ansvar gentemot sina finansiärer och aktieägare. Elkington (1997) menar 
även att företag har ett ekonomiskt ansvar att följa god sed beträffande affärer och 
redovisning. (Elkington, 1997, s. 74-77) 

Det miljömässiga ansvaret syftar till att ta hand om naturen dess näringskedja och kretslopp 
som omger och påverkas av företagets verksamhet. Exempelvis har skogsbolag ett ansvar 
att se till att skogen växer upp igen, men även mot de ekologiska funktioner som påverkas 
av träden fälls såsom jorden och vattnet påverkan kring trädfällningen och mängden metan 
och koldioxid i ekosystemet. Företag bör försöka minska sin miljöpåverkan bland annat 
genom att ersätta icke förnybara resurser såsom fossila bränslen med förnybara resurser, till 
exempel solenergi. (Elkington, 1997, s. 79-80) 
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Företagets sociala ansvar inkluderar samhällets och människors välmående och hälsa inom 
och runt om verksamheten. Ansvaret inkluderar även att företagets anställda har möjlighet 
att erhålla en god utbildning och rimliga arbetsförhållanden. Det sociala ansvaret grundar 
sig i kritiska frågor om bland annat etik, kultur, säkerhet, villkor och orättvisa. (Elkington, 
1997, s. 84-87). Fortsättningsvis i denna studie kommer vi benämna dessa tre delar 
tillsammans som kategorier. 

Murphy et al. (2005) har undersökt kunders och andra intressenters uppfattningar av 30 
australienska och nya zeeländska företags ansvarstagande inom de tre kategorierna. De 
konstaterar att kunder rankar företagens prestation som medelmåttig, till skillnad från andra 
intressentgrupper, exempelvis aktieägare och leverantörer, som är något mer positiva till 
företagets sammanlagda ansvarstagande. Vidare konstaterar de att kunders uppfattning, och 
den totala uppfattningen bland intressegrupperna, är att företag är bäst på att generera värde 
för pengarna från betalda varor vilket tillhör den ekonomiska kategorin. Företagen blev 
lägst rankade i sitt ansvar att använda naturresurser på ett hållbart sätt, tillhörande den 
miljömässiga kategorin. Murphy et al. (2005, s. 1053-1054). 

Nielsen & Thomsen (2009, s. 87) har undersökt hur små och medelstora företag i Danmark 
förhåller sig till att kommunicera olika kategorier av CSR. Deras studie visar att företag 
kommunicerar sitt CSR-arbete för att erhålla ett positivt rykte om företaget. Det sociala 
ansvaret kommuniceras till störst del internt och det miljömässiga till störst utsträckning till 
externa intressenter. Frostenson et al. (2011, s. 31-39) visade även i sin studie att företag till 
större utsträckning kommunicerade miljömässiga budskap än sociala budskap till sina 
kunder. 

I slutet av 2005 gick Holcomb et al. (2007, s. 465-473) igenom världens tio största 
hotellkedjors CSR-kommunikation genom hemsidor, årsredovisningar och separata CSR-
rapporter. Utifrån nyckelord delade forskarna upp ansvarstagande i flera kategorier där 
miljömässig CSR-kommunikation var en egen kategori medan social CSR-kommunikation 
representerades av underkategorierna samhälle och arbetskraft. De såg att 80 % av 
företagen rapporterade socialt ansvar i form av investeringar i samhället. Vidare fann de att 
33 % av företagen rapporterade om miljömässigt CSR-arbete. En liknande studie 
genomfördes av Ingenhoff & Sommer (2011, s. 87-88) där de studerade finans- & 
läkemedelsbranschen i Schweiz. De fann likt Holcomb et al. (2007) att företag till större 
utsträckning kommunicerade sociala frågor följt av miljömässiga frågor.  

Som vi sett har Elkingtons (1997) triple bottom line använts för att kategorisera CSR-arbete 
i ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Det finns en icke enad bild om vilken 
kategori av CSR som föredras och förmedlas och denna studie ämnar därför undersöka 
hotellföretags företagskunder värderingar kring dessa kategorier.  

3.3.2 CSR-nivåer 
Den nivåmässiga uppdelningen avser ”höjden” av företags CSR-arbete obundet de tre 
kategorierna. Detta ämnar skapa en bredare bild av CSR-kommunikationsinnehåll. Den 
troligtvis mest citerade forskaren inom CSR-området, Andy Carroll (Golob et al., 2008, s. 
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87; Matten & Moon, 2005, s. 405; Waller & Connaway, 2011, s. 84), har delat in CSR i 
fyra välanvända nivåer; ekonomiska, lagliga, etiska och filantropiska (Carroll, 1991, s. 39-
42; Nielsen & Thomsen, 2007, s. 28; Golob et al., 2008, s. 84; Hing, 2001; 118-119; de los 
Salmones, 2005, s. 370; Waller & Connaway, 2011, s. 84). Carrolls fyra nivåer förklaras 
enligt följande. 

Den ekonomiska nivån påminner om, men skall inte förväxlas med den ekonomiska 
kategoriseringen från triple bottom line vi tidigare diskuterat. Denna nivå innebär att det 
viktigaste för företag är att maximera vinsten för sina ägare. Företaget bör således 
producera varor och tjänster för att skapa högsta tänkbara lönsamhet, och alla andra ansvar 
är underordnade detta syfte. (Carroll, 1991, s. 40-41; Carroll & Buchholtz, 2000, s. 33-37). 
Den ekonomiska vinstmaximeringen är inte tillräckligt utifrån det samhälle vi lever i, 
därför har lagar och regler skapats av samhällets beslutsfattare för att kontrollera företags 
påverkan, ansvar och roll i samhället (Carroll, 1991, s. 41). Lagarna utgör grundreglerna, en 
slags officiellt bestämd uppförandekod vilken alla företag måste förhålla sig till. Den legala 
nivån bildar tillsammans med den ekonomiska nivån grunden för det fria ekonomiska 
system vi idag är bekanta med (Carroll, 1991, s. 40-41). Vidare i studien kommer vi således 
inte göra någon skillnad på dessa två nivåer och istället klustra dem. Denna klustring är 
logisk i ett praktiskt hänseende eftersom CSR-kommunikation från hotellföretag 
innehållande budskap vilka innebär att de bryter mot lagar vore uppenbart skadlig för 
hotellföretaget. 

Den etiska nivån innebär att företag gör mer än lagstadgat och är i många sammanhang 
förväntat av intressenter. Standarder, förväntningar och normer skapade i olika kontexter 
och av olika intressenter, sätter press på företag att ta större ansvar. Den etiska nivå av 
ansvarstagande ses ofta som en faktor vilken driver instiftandet av nya lagar. Exempelvis 
kan en norm, en oskriven allmän social förväntning, bli så vedertagen att den till slut utgör 
minsta acceptabla nivå och en lag införs för att säkerställa att denna avhålls. Den etiska 
nivån kan även ses som ett svar på nyligen uttryckta krav från vissa engagerade och 
pressande intressentgrupper som vill se nya standarder. Den etiska nivån är således en bred 
och ofta svårdefinierad nivå av ett företags aktiviteter men gemensamt är att intressenterna 
på något sätt uttryckt en vilja att denna CSR-fråga skall ägnas fokus av företagen. (Carroll, 
1991, s. 41) 

Med den filantropiska nivån menas sådant företag åtar sig utanför den vanliga 
verksamheten. Företag bidrar med resurser för att skapa ett bättre samhälle och höja 
livskvaliteten. Ett exempel på en aktivitet skulle kunna vara att skänka pengar till en 
hjälporganisation. Om den filantropiska aktiviteten tas bort skapar detta inte ett upplevt 
oetiskt handlande ur intressenternas ögon. Detta medför att de olika filantropiska 
aktiviteterna är av mer frivillig art, men att företagen engagerar sig i någon typ av 
filantropisk aktivitet är oftast förväntat. (Carroll, 1991, s. 42) 

De fyra nivåerna formar en pyramid, (Se figur 3.2), och även om nivåerna alltid funnits så 
har de etiska och filantropiska nivåerna med tiden fått en allt mer framträdande roll inom 
CSR-kommunikationen (Carroll, 1991, s. 39; Golob et al., 2005, s. 85). Nivåerna har delats 
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upp av pedagogiska skäl men läsaren bör ta i beaktning att de dynamiskt påverkar och är 
beroende av varandra. Teorin menar att de underliggande nivåerna i pyramiden bör vara 
uppfyllda innan företag kommunicerar högre nivåer av CSR. CSR-nivåer bör arbetas med 
simultant men kan ibland skapa slitningar emellan nivåerna, då främst när det ekonomiska 
ansvaret ska överrensstämma med de andra nivåerna. (Carroll, 1991, s. 42-43). Du et al. 
(2010, s. 10) menar att detta kan förklaras av att den ekonomiska nivån karaktäriseras av 
vinstskapande aktioner snarare än företagets välvilja. För företag blir detta en utmaning, 
varpå en nyckel till framgång med CSR-kommunikation är att känna till företagets 
värderingar för att sedan kunna matcha dessa i sin kommunikation (Golob et al. 2008, s. 84; 
Morsing & Schultz, 2006, s. 336).  

 

Figur 3.2 Carrolls (1991) nivåpyramid 

Ingenhoff & Sommer (2011) har studerat CSR-kommunikation genom att analysera 
schweiziska företag inom läkemedels- och bankindustrins som är framgångsrika i sin CSR-
kommunikation och undersökt dessa företags årsredovisningar för att ta reda på vad de 
kommunicerar. De konstaterade att mer än hälften av den skriftliga CSR-kommunikationen 
var av filantropisk karaktär. Detta ser författarna som ett bevis på att CSR-kommunikation 
används för att differentiera sig och skapa långsiktig ekonomisk vinning även om 
intressenterna inte efterfrågat denna typ av kommunikation. (Ingenhoff & Sommer, 2011, s. 
87-88). Detta skiljer sig från vad Jahdi & Acikdilli (2009, s. 108) menar då de anser att 
företag bör kommunicera det som är förknippat med sin verksamhet för att inte mötas av 
skepticism. I kontrast till Ingenhoff & Sommers konstaterande visar en studie av Maignan 
(2001, s. 69) att kunder från Tyskland, Frankrike respektive USA inte uppfattade 
filantropiska CSR-kommunikation från företag som positivt laddade och att konsumenterna 
snarare värdesatte de lägre nivåerna högre. Ramasamy & Yeung (2009, s. 127) visar 
liknande resultat som Maignan (2001) i sin studie av CSR-kommunikation i Kina. De fann 
att respondenterna upplevde de ekonomiska buskapen mest tilltalande därefter de legala, de 
etiska och sist de filantropiska budskapen. 

Aupperle et al. (1985, s. 455-457) har undersökt om amerikanska chefer kunde särskilja 
nivåerna av CSR från varandra. Resultatet visade att de kunde särskilja nivåerna, vilket 
även Hings (2001, s. 122-124), Maignans (2001, s. 69) och Ramasamys & Yeungs (2009, s. 
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128) undersökningar konstaterat. Cheferna i Aupperle et als. (1985, s. 455-457) 
undersökning värderade den ekonomiska nivån högst följt av den legala, etiska och 
filantropiska nivån i enighet med resultatet från Ramasamys & Yeungs (2009) studie.  

Till skillnad från Aupperle et al., Hing, Maignan och Ramasamy & Yeung resultat visade 
Golob et al. (2008, s. 92) i sin slovenska kundundersökning att kunderna inte kunde skilja 
Carrolls fyra nivåer. Kunderna såg de fyra nivåerna snarare som tre nivåer då den etiska 
och den filantropiska nivån var starkt korrelerade med varandra. Liknande reslutat 
presenterar de los Salmones, Crespo & del Bosque (2005, s. 379-380) i sin studie av 
spanska kunder. Golob (2008, s. 92) visar vidare att respondenterna såg den ekonomiska 
nivån som mindre viktig i jämförelse med de andra nivåerna, vilket särskiljer kunder från 
många andra intressentgrupper. Detta menar Golob (2008, s. 92) kan bero på att kunder inte 
ser den ekonomiska nivån som en egen nivå av CSR, utan att CSR-arbete snarare värderas 
som icke-ekonomiska handlingar. Vidare menar Europeiska kommissionen (2008, s. 107) 
att den sammanslagna ekonomiska och legala nivån inte borde räknas till CSR och att 
endast det ansvarstagande över lagstadgad nivå borde räknas till CSR. Utifrån tidigare 
forskning råder det således oenighet om och i så fall hur kunder särskiljer nivåerna av CSR. 

Maignan (2001, s. 65-66, 70) som till motsats från Golob visade att kunder ser skillnad på 
de fyra nivåerna gör däremot samma konstaterande som Golob et al. beträffade att den 
ekonomiska nivån ses som mindre tilltalande jämfört med de andra nivåerna av europeiska 
kunder. Tyska och franska kunder värderar nivåerna relativt lika där legala ansvar är 
viktigast efterföljt av i ordningen etiska, filantropiska och ekonomiska ansvar (Maignan, 
2001, s. 65). I USA ser fördelningen något annorlunda ut då de har en större acceptans för 
den ekonomiska nivån, vilken i Tyskland och Frankrike kan uppfattas negativt (Maignan, 
2001, s. 65, 70). Kunder från samtliga tre länder var villiga att göra uppoffringar för att 
köpa tjänster från ansvarstagande organisationer vilket tyder på att CSR är ett lämpligt 
verktyg att använda vid kommunikation med kunder för att erhålla konkurrensfördelar 
(Maignan, 2001, s. 69). I motsats till att den legala nivån skulle vara viktigast för kunder 
(Maignan, 2001, s. 65) menar Golob et al. (2008, s. 92) att utifrån ett kundperspektiv borde 
CSR definieras som alla ansvarstagande aktiviteter vilka förväntas på ett företag samt är på 
en högre nivå i pyramiden än den ekonomiska och lagliga nivån.  

För att på bästa sätt kommunicera CSR är kunskap om kundens uppfattningar och 
värderingar av högsta vikt. Genom Carrolls fyra nivåer samt Elkingtons triple bottom line 
kategorisering har vi skapat en övergripande referensram (se figur 3.3) vilken ger riktlinjer 
när vi i denna studie vill kunna dela in vilken typ av CSR-kommunikation, vad, 
företagskunder uppfattar och värderar högst.  
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Figur 3.2 Carrolls (1991) nivåpyramid med Elkingtons (1997) triple bottom line 

3.4 Hur mycket CSR-kommunikation? 
För att uppnå de positiva effekter CSR-kommunikation kan ge krävs att företagen 
kommunicerar rätt mängd CSR. Otillräcklig kommunikation resulterar i att kunder inte 
känner företagets CSR-arbete medan för mycket kommunikation har ett samband med ökad 
skepticism hos kunderna gentemot företagets CSR-kommunikation. (Du et al., 2010, s. 10; 
Morsing et al., 2008, s. 108). I Holcomb et als. (2007, s. 471) studie av världens tio största 
hotellföretag 2005 uttryckte de undersökta kunderna att de upplevde att det var svårt att 
hitta den önskade informationen om hotellföretagens CSR-arbete. Amerikanska kunder som 
intervjuades år 2000 om företags ansvarstagande var av samma åsikt, information är svårt 
att hitta (Mohr et al, 2001, s. 67). I samma undersökning svarade respondenterna att det 
ville ha en hög eller mycket hög nivå av CSR-kommunikation från företag (Mohr et al, 
2001, s. 58). Golob et al. (2008, s. 93) menar att företagen bör lyssna till kunder i 
utformningen av sin CSR-kommunikation för att på bästa sätt möta den mängd kunderna 
värderar. Arvidsson (2010, s. 349-350) visar i sin studie av skandinaviska företag att fler 
stora kundföretag efterfrågar CSR-kommunikation. I en annan studie av CSR-
kommunikation bland företag verksamma i Danmark konstaterar Morsing et al. (2008, s. 
108) att företagen vill engagera sig i CSR för att erhålla ett stärkt företagsrykte, samtidigt 
som kunderna inte ville bli överkonsumerade av den kommunikationen. Detta leder 
företagen in i en situation där företagen är ovetande om hur mycket av sitt CSR-arbete som 
bör kommuniceras, något Morsing et al. (2008, s. 108) benämner som Moment 22.  

Studier av Du et al. (2010, s. 12) visar att olika företag och branscher bör kommunicera 
olika mycket av sitt CSR-arbete. Borglund et al. (2008, s. 125) menar att det är viktigt att 
CSR-kommunikationen inte blir för mycket då effekten av detta kan bli negativ istället för 
positiv trots ett genuint CSR-arbete, detta menar Lindgreen & Swean (2010, s. 2) kan leda 
till skepticism. Hur mycket ett företag bör kommunicera är ovisst och om ett företags CSR-
kommunikation lovar mer än vad företaget klarar av att leva upp till riskerar företaget att 
bli anklagat för greenwash. 
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European Advertising Standards Alliance (EASA) är en ideell organisation som binder 
samman de europeiska nationernas reklamreglerande organisationer för att förhindra oetisk 
marknadskommunikation. EASA förklarar att i och med den ökande CSR-trenden om 
människors medvetenhet och krav på företags ansvarstagande har problemet med 
greenwash växt fram. EASA förklarar greenwash med att företag genom falska eller 
överdrivna påstående om sitt miljöarbete försöker övertyga konsumenter om att företagets 
produkter är överlägsna konkurrenternas. (EASA, 2012). Greenwash kan även innebära att 
ett företag kommunicerar CSR-arbete för att täcka en mindre ansvarsfull del av 
verksamheten. Vidare löper företag högre risk att bli anklagade för greenwash om de 
presenterar en missvisande bild av vad organisationen företagit sig i form av 
samhällsansvar. (Lyon & Maxwell, 2006, s. 2-5). Exempelvis menar Du et al. (2010) att 
företag med verksamhet vilken går ut på att tillverka möbler av träd från regnskogen löper 
större risk att bli anklagade för greenwash om de kommunicerar sitt miljömässiga 
ansvarstagande eftersom deras dagliga verksamhet strider mot detta ansvarstagande. 
Europeiska kommissionen (2008, s. 110-111) menar att antalet företag som blivit anklagade 
för greenwash dubblerades från 2007 till 2008 och att denna ökning har ökat kunders 
skepticism mot företags CSR-kommunikation.  

Det går även att dra likheter från greenwash till andra kategorier av CSR-kommunikation 
såsom socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Det spelar ingen roll hur mycket företag 
kommunicerar om sin välvilja mot det samhället som omger dem i de fall då de bryter mot 
dessa etiska lagar på annat håll. (Lyon & Maxwell, 2006, s. 2-3). För att CSR-
kommunikation skall vara framgångsrik krävs därför ett transparent CSR-arbete (Borglund 
et al., 2008, s. 124). Det är således av betydelse att företagets CSR-kommunikation passar 
företagets dagliga verksamhet för att inte mötas av skepticism eller anklagas för greenwash 
(Du et al., 2010, s. 12-13, 15). För att undvika greenwash men uppnå de fördelar med att 
kommunicera sitt CSR-arbete är det viktigt att förstå hur företagskunder uppfattar och 
värderar mängden av CSR-kommunikationen från hotellföretag, samt hur dessa värderingar 
stämmer överens med mängden hotellföretag i dagsläget kommunicerar. 

3.5 Vilken kommunikationskanal? 
Jahdi & Acikdilli (2009) menar att det finns en uppsjö användbara kommunikationskanaler 
för att kommunicera företags CSR-arbete. De påvisar att val av kommunikationskanal kan 
skapa skepticism hos kunder vilka på förhand har en generellt negativ inställning till 
marknadsföring. För att företaget ska uppnå positiva effekter med sin CSR-kommunikation 
bör kanalen därför noga övervägas. Jahdi & Acikdilli (2009) anser att en framgångsfaktor 
när CSR-arbete ska kommuniceras är trovärdighet. (Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 106-111). 
Birth et al. (2008, s. 186) och Morsing et al. (2008, s. 106-107) menar att det finns en 
avvägning för det kommunicerande företaget i och med detta, nämligen kontroll gentemot 
trovärdighet. Information som företaget ej kan kontrollera anses mer trovärdig än den som 
av företaget kontrolleras. Kommunikationskanaler uppfattas vanligen olika av olika 
intressenter (Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 106, 109-110).  En utgångspunkt för valet av 
kommunikationskanal bör därför vara att anpassa kommunikationskanalen till avsedd 
målgrupp (Jahdi & Acikdilli 2009, s. 109), i vårt fall företagskunder.  
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KPMG (2011, s. 6) visar att hemsida är en vanligt förekommande kommunikationskanal 
för CSR-arbete och under 2011 använde sig 95 % av världens 250 största företag sin 
hemsida för att kommunicera sitt CSR-arbete. I undersökningen av världens tio största 
hotellkedjor framkom att kunder uppfattade företagens hemsidor vara en bra CSR-
kommunikationskanal (Holcomb et al, 2007, s. 471).  Trots detta råder det delade meningar 
om hur information från denna kommunikationskanal uppfattas (Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 
110). Av företaget kontrollerad kommunikation, exempelvis hemsida, innebär att företaget 
har stor kontroll över vilket budskap som presenteras (Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 110; 
Morsing, 2008, s. 177). Företaget kan välja vilka delar av sitt CSR-arbete som ska 
presenteras och belysas. På detta sätt kan de till viss del styra läsarens uppfattning av 
företagets CSR-arbete.  

Pollach (2005, s. 286) menar dock att en fördel med kommunikation via hemsida är att 
läsaren själv får välja vilken information denna vill ta till sig genom att klicka sig runt via 
länkar. Därmed kan kunden enklare jämföra olika företags CSR-arbete mot varandra. 
Schlegelmilch & Pollach (2005, s. 276) menar att företag kan ha svårigheter att nå ut med 
sitt CSR-arbete via hemsida om användaren saknar intresse av CSR och således inte 
kommer att klicka på länkarna på hemsidan. Vidare möts information från kontrollerade 
kommunikationskanaler likt hemsidor ofta med skepticism från kunder då dessa har svårt 
att säkerställa objektiviteten på informationen samt dess trovärdighet (Jahdi & Acikdilli, 
2009, s. 110). I kontrast till detta menar Schramm & Roberts (1971) att när 
kommunikationen är informativ, likt CSR-kommunikation på företagets hemsida förväntar 
sig mottagaren att sändaren är sakkunnig och rättvisande inom det kommunicerande ämnet, 
vilket borde styrka kvaliteten på informationen. Detta till skillnad mot kommunikationen av 
övertalande karaktär såsom reklam då mottagaren tar till sig kommunikationen med garden 
uppe och tror att sändaren endast vill övertala denne till köp. (Schramm & Roberts, 1971, s. 
34-35).  

Tidigare forskning konstaterar att kommunikation direkt från företaget inte är det mest 
effektiva sättet. Trots detta kommunicerar företag genom ett flertal direkta 
kommunikationskanaler, däribland tidningar och TV för att nå ut med sitt CSR arbete 
(Birth et al., 2008, s. 191; Du et al., 2010, s. 13). Mohr et al. (2001, s. 67) visar i sina 
intervjuer med amerikanska kunder att det fanns en uttryckt önskan att företag ska ha mer 
tillgänglig information om sitt ansvarstagande. Däremot gick respondenternas åsikter isär 
om vilken kanal som ska användas. Vissa tyckte att direkta kommunikationskanaler såsom 
reklam och tidningar var ett bra sätt samtidigt som andra ansåg att information genom dessa 
kanaler uppfattades icke trovärdig. Av resultatet framkom att de indirekta 
kommunikationskanalerna, hemsida och årsredovisningar ansågs av flertalet respondenter 
vara bra kanaler för CSR-kommunikation. Bowd et al. (2006, s. 151) undersökte hur ett 
köpcentrum på bästa sätt kunde nå ut med sitt ansvarstagande. Resultatet visade att de bästa 
kommunikationskanalerna var via TV och broschyrer. Vidare visar Schlegelmilch & 
Pollach (2005, s. 276) att av företaget icke kontrollerad CSR-kommunikation via medier är 
effektivt då trovärdigheten i budskapen ökar. Detta eftersom granskande medier ser kritiskt 
mot företag och föredrar att kommunicerar skandaler än vad företag gör bra. På detta sätt 
blir positiva budskap om företagets ansvarstagande via media effektivt. Däremot menar 
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Schlegelmilch & Pollach (2005, s. 276) att kontrollerad CSR-kommunikation via medier 
inte är lika effektiv då den väcker skepticism.  

Mangold & Faulds (2009, s. 357-358) menar att under de senaste åren har sociala medier 
fått en allt mer framträdande roll i företags kommunikation mot kunder. Trots att ett av 
världens de största sociala medier, Facebook har 981 miljoner användare (Socialbakers, 
2013) och tillåter användarna att sprida företags meddelande menar Mangold & Faulds 
(2009, s. 358) att många företag fortfarande är skeptiska mot användandet av sociala 
medier som kommunikationskanal.  

Morsing (2008, s. 108) och Matten & Moon (2008, s. 405) menar att europeiska företag går 
mot en amerikanisering i sin CSR-kommunikation, vilket förklaras av att allt mer CSR-
kommunikation sker genom direktkommunikation. Podnar (2008, s. 76-77) menar att CSR-
kommunikation direkt mot kunder är i början av sin utveckling och forskning kring detta 
bör utvecklas. I en schweizisk studie konstaterade Ingenhoff & Sommer (2011, s. 86) att 
det mest effektiva sättet att kommunicera CSR var genom årsredovisningar följt av den 
direkta kommunikationskanalen TV. Vidare menar Ingenhoff & Sommer (2011, s. 88) att 
genom att använda direkta kanaler på nya sätt för att nå ut med sin CSR-kommunikation 
skapar företaget möjligheter att nå önskad differentieringseffekt. Detta förutsätter dock att 
vad, hur mycket och den kommunikationskanal det kommunicerande företaget väljer att 
använda sig av inte väcker skepticism.  

3.6 Påverkande faktorer 
Forskare (Borglund et al., 2008, s. 13; Fair Trade Center, 2008; Morsing et al. 2008, s. 101-
102, 108; Van de Ven, 2008, 347; Wang & Anderson, 2011, s. 64) har visat att hur 
företagskunder uppfattar och värderar CSR-kommunikation skiljer sig beroende av 
påverkande faktorer och vi vill i detta avsnitt ge förklaring till de mest återkommande och 
mest betydelsefulla faktorerna från tidigare studier. Två av de viktiga påverkande 
faktorerna till CSR-kommunikation är land och bransch. Då vi enligt vår forskarfråga och 
urval ämnar undersöka svenska hotellföretag och stora svenska företagskunder kommer vi 
inte redogöra för skillnader mellan länder då denna faktor är bestämd till Sverige. Vidare 
vill vi fånga en bred bild av vad företagskunder uppfattar och värderar och därför inte valt 
att begränsa studien till någon specifik bransch. Vi kommer därav inte redogöra för företags 
branschtillhörighets påverkan på företagskunders uppfattningar och värderingar av 
hotellföretags CSR-kommunikation. 

3.6.1 CSRs relativa vikt 
Forskning visar att det finns påverkande parametrar i valet vid upphandling och att de 
viktigaste oftast utgörs av tjänstens pris eller kvalitet (Solomon, 2009, s. 368). Dock visar 
Solomon (2009, s.368) och Europeiska Kommissionen (2008, s. 109) att en parameter som 
på senare tid har fått allt större betydelse vid upphandlingar är leverantörsföretags CSR-
arbete. Europeiska kommissionen (2008, s. 109) visar även att CSR vid vissa tillfällen kan 
ses som en del av den erbjudna kvaliteten och servicen. Frostenson et al. (2011, s. 37) 
menar att CSR ofta är relaterat till kvalitet och att exempelvis olika miljöstämplar bidrar till 
att höja kvaliteten på en tjänst. Då kategoriseringen av CSR tillsammans med kvalitet 
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endast är anpassningsbart för vissa företag har vi valt att undersöka dessa parametrar 
separat i denna studie. 

Vid köp och utvärdering av hotelltjänster utgår olika inköpare från olika parametrar, bland 
annat pris, kvalitet, tillgänglighet och CSR-arbete. Med hjälp av dessa parametrar bestäms 
vilket tjänsteerbjudande som värderas högst och således bör väljas, behållas eller ändras. 
Olika kundföretag värderar olika leverantörers CSR-arbete olika högt. Intressant i 
sammanhanget är Mohr et als. (2001, s. 66-68) studie av amerikanska kunder vilken visar 
att de flesta kunderna vill erhålla CSR-kommunikation. Majoriteten såg dock CSR som ett 
ansvarstagande men även ett sätt för företaget att locka nya kunder och lät därför inte CSR 
påverka sina köpbeslut (Mohr et al. 2001, s. 66-68). Detta går i linje med Europeiska 
Kommissionen (2008, s. 109) rapport om CSR i samband med konkurrenskraft som visar 
att kunder uttalat bryr sig om CSR men att det inte automatiskt är förenat med beslut att 
köpa ett företags tjänst. Vidare visar en studie av Ramasamy & Yeung (2008, 127) att 
kinesiska kunder värderar CSR högt, vilket även Maignan (2001, s. 68-70) visar att tyska, 
franska och amerikanska kunder gör. Schmeltz (2012, s. 41) visar i sin danska studie att 
kunder värderar hög kvalitet högst, därefter ansvar för de anställda följt av hög service och 
ansvar för miljö och samhälle. 

Miljöstyrningsrådet 2 (2012) visar att desto fler affärer kundföretaget gör med leverantören 
desto viktigare är det att leverantörsföretaget uppfyller CSR-mässiga krav. Hietbrink et al. 
(2010, s. 295), Miljöstyrningsrådet 2 (2012) och Solomon (2009, s. 357) menar att 
kundföretag tenderar att ställa upp högre krav på leverantören om köpet utgör en relativt 
stor del av företagets totala kostnader än vid mindre köp. Forskning har även visat att CSR-
kommunikation anses viktigare när tjänsten som skall köpas in är viktig för företagets 
dagliga verksamhet (Solomon, 2009, s. 357). Exempelvis har hotelltjänster lägre betydelse 
för ett företag som årligen besöker en branschspecifik mässa till skillnad från ett intensivt 
resande företag med kunder runt om i Sverige och således är beroende av hotelltjänster. 
Solomon (2009, s. 357) förklarar vidare att kunder tenderar att mer noggrant överväga sina 
beslut när tjänstens kostnad utgör en stor del av företagets disponibla budget.  

3.6.2 Relationens betydelse för CSR-kommunikation 
Grönroos (2008) anser att sedan 1970-talet har ett nytt marknadsföringsperspektiv fått allt 
mer fokus, nämligen interaktionen mellan köpare och säljare. Tidigare har företag fokuserat 
på att genom kampanjer locka kunder till enstaka köp medan det nya perspektivet visar 
vikten av att etablera relationer mellan företag och kund för att underlätta återkommande 
köp. Grönroos (2008) menar att perspektivet är viktigt i dagens samhälle och genom att 
hantera interaktionen mellan köpare och säljare kan kundens köpbeteende påverkas. Om 
interaktionen inte är till belåtenhet kommer utbytet av kundens pengar och företagets 
tjänster att upphöra. (Grönroos, 2008, s. 36-38). En del av denna interaktion är hanteringen 
av CSR-kommunikation.  

Supphellen & Nysveen (2001, s. 349) konstaterar att lojala kunder har positivare attityder 
mot företaget än de kunder som inte har en relation med företaget. Detta konstaterande var 
något Pollach (2005, s. 287) använde i hennes studie där hon konstaterade att dessa positiva 
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attityder även innefattade uppfattningen av företags CSR-arbete. Vidare menar Hart & 
Johnson (1999, s. 10) att lojala kunder är korrelerat med att kunderna gör återkommande 
köp.  

3.6.3 Kundens eget CSR-arbete 
Tidigare forskning har visat att olika sorters företag kan ha olika stora utomstående krav på 
sitt CSR-arbete och att företag med större utomstående krav tenderar att ha större kunskap 
om CSR (Borglund et al., 2008, s. 13; Du et al., 2010, s. 12-14; Fair Trade Center, 2008; 
Morsing et al. 2008, s.101-102, 108). Arvidsson (2010, s. 347-349), Du et al. (2010, s. 8), 
Jahdi & Acikdilli (2009, s. 108) och McWilliams et al. (2006, s. 5) menar att större företag 
har större utomstående krav på sig än mindre företag vad gäller ansvarstagande. Dessa 
forskare visar samtidigt att stora företag driver utveckling av CSR, och att det är viktigt för 
dessa företag att beakta sitt eget CSR-rykte genom att själva vara observanta vid företagets 
olika åtaganden, däribland inköp. 

På samma sätt som hotellföretag har utomstående krav på sig vad gäller arbete och 
kommunikation av CSR har också företagskunderna det. Borglund et al. (2008, s. 103), 
Europeiska kommissionen (2008, s. 109-110) och Lai et al. (2010, s. 458) menar därför att 
CSR bör vara en viktig aspekt vid val av leverantörer då dessa företags CSR-arbete kan 
stödja företagskundens eget CSR-arbete. Detta skapar legitimera för företagskundernas 
egen verksamhet i det samhälle där de är aktiva (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122). 
Lindgreen & Swean (2010, s. 5) menar även att större fördelar med CSR kan genereras om 
företag ställer krav på leverantörer och andra intressenter.  

Morsing et al. (2008, s. 106) och Wang & Anderson (2011, s. 55, 64-65) menar att om 
mottagaren av CSR-kommunikation själv är engagerad i CSR och har en positiv inställning 
till CSR är det troligt att denne uppfattar CSR-kommunikationen mer positiv än kunder 
utan eget CSR-arbete. Golob et al. (2008, s. 92-93) menar att företag som värderar CSR 
högt även har höga förväntningar på andra företags CSR-arbete, framförallt på den etiska 
och filantropiska nivån. Du et al. (2010, s. 16-17) menar att kunder använder sitt eget 
perspektiv som referensram för att se om det kommunicerande företaget uppfyller kundens 
krav på CSR-kommunikation. Vidare menar Du et al. (2010, s. 16-17) att intressenter kan 
se CSR-arbete på tre olika sätt, prosocial, individualist och konkurrensinriktade. Prosociala 
ser CSR-arbete som ett sätt att skapa ett så stort värde för det egna företaget och andra 
parter. Individualister försöker maximera sin egen vinning utan hänsyn till andra och de 
konkurrensinriktade försöker maximera sin egen vinning i relation till andra. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår insamlade data och lyfta fram de för studien 
mest relevanta och intressanta resultaten. Vi kommer inleda med att redogöra de inkomna 
svaren i relation till vårt stickprov. Därefter kommer vi redovisa respondenternas och 
kundföretagens påverkande faktorer för att senare i tur och ordning redogöra för vad, hur 
mycket och genom vilken kanal företagskunderna uppfattar och värderar CSR-
kommunikation. 

Vi vill inleda med att titta på hur vårt stickprov föll ut i form av svarsfrekvens. Vi har 
exkluderat de som inte tillhör vår målpopulation, de som inte innehar avtal med 
hotellföretag, vid beräkningen av bortfallet. Vid insamling av respondenternas 
kontaktuppgifter kontrollerade vi om företaget hade kontrakt med ett eller fler hotellföretag. 
Då vi i de flesta fall endast pratade med växeln valde vi ändå att inkludera fråga 8, har ni 
kontrakt med något hotellföretag? Detta medförde att två företag föll bort av de som svarat 
på vår enkät och medförde att av 49 inkomna svar ingår 47 stycken i vår analys. 
Sammanlagt är 17 av 155 företag inte del av vår målpopulation, vilket motsvarar en 
överteckning på cirka 11 % av vårt stickprov. Detta ger oss en svarsandel enligt följande: 
Svarsandel = Antal inkomna och fullständiga eller partiella svar som tillhör målgruppen / 
(Antal inkomna och fullständiga eller partiella svar som tillhör målgruppen + bortfall av 
svar från målpopulationen + gruppen vi inte kommit i kontakt med) (Dahmström, 2011, 
364-366). Därefter beräknas bortfallsandelen som 1 - svarsandelen. Detta ger oss en 
svarsandel på ca 34 % och en bortfallandel på ca 66 %. Författare menar att 80 %-ig 
svarsfrekvens är eftersträvansvärt vid enkätundersökningar, men samtidigt undantar de 
marknadsundersökningar och menar att dessa har en betydligt lägre svarsfrekvens 
(Ejlertsson, 2005, s. 12). Utifrån tidigare studier inom CSR (Birth et al., 2008, s. 189; 
Maignan & Farrell, 2000, s. 288; Matten & Moon, 2004, s. 326; Schmeltz, 2012, s. 37) med 
svarsfrekvenser mellan 9,7 % och 40,2 % anser vi vår svarsfrekvens om 34 % förväntat och 
accepterad. En sammanställning av studiens bortfall är presenterad i tabell 4.1 nedan. 

Stickprovsstorlek  155 st 100 % 

Svar, fullständiga eller med högst två obesvarade frågor 47 st 30,32 % 

Bortfall, på grund av t.ex. vägran, bortrest, sjuk, inte svensktalande 82 st 52,90 % 

Ingen kontakt, vilket ger en okänd målpopulationsstatus 9 st 5,81 % 

Ingår inte i målpopulation, ej kund till hotellföretag 17 st 10,97 % 

Tabell 4.1 Studiens bortfall 
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4.1 Respondenterna  
Vi har upplyst respondenten att svara på enkäten utifrån sin företagsposition. Trots detta har 
vi inkluderat några frågor angående respondenten för att se vem denne är och dennes 
kunskap om CSR. Detta för att stärka replikationsmöjligheterna, se så att svaren inte 
korrelerar med respondenternas uppfattningar och värderingar av hotellföretags CSR-
kommunikation, samt se så att vårt stickprov inte innehåller något uppseendeväckande och 
oväntat i förhållande till spridning i grundläggande respondentfaktorer. 

4.1.1 Ålder och utbildning 
Svarsalternativen på frågan om ålder är vald med hänsyn till hur gammal den 
yrkesverksamma personen är utan att för den delen exkludera någon ålder. Resultatet 
indikerar en god spridning bland personernas ålder där samtliga ålderskategorier är 
representerade. Vi kan utifrån fråga 2, notera att 68 % av respondenterna har studier vid 
högskola eller universitet och att en respondent hade grundskoleutbildning och fem stycken 
gymnasial utbildning. Utifrån spridningen bland respondenternas ålder och utbildning kan 
vi anta att vi fångat en godtagbar spridning bland respondenterna.  

4.1.2 Förförståelse av CSR 
En fråga om respondentens förståelse av CSR och de tre kategorierna, socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt, har använts för att se om respondenterna gör skillnad mellan olika 
kategorier av CSR-kommunikation. Frågan består av sex delfrågor där två av påståendena 
är avsedda för varje kategori. I tabell 4.2 visas antalet svarande inom varje kategori för 
respektive påstående, där det avsedda svaret är fetmarkerad. I tabellen är antal respondenter 
i absolut och relativt värde presenterat. Vi kan se att resultatet indikerar att respondenterna 
hade lättast att avgöra var tabellens första och tredje budskap tillhörde. De hade svårt att 
skilja ekonomisk CSR-kommunikation från social CSR-kommunikation. Slutligen ser vi att 
den andra miljömässiga CSR-kommunikationen blandades ihop med social CSR-
kommunikation. Detta finner vi förvånande då respondenterna innan frågan fått en 
beskrivande text om de olika kategorierna. Summerat kan vi notera att respondenterna 
placerade budskapen i de avsedda kategorierna 70,71 % av gångerna och således i icke 
avsedd kategori 29,29 % av gångerna. 
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Budskap Miljömässigt Socialt Ekonomiskt Antal 

Vi tar vårt ansvar genom 
att källsortera 

45 95,74% 2 4,26 % 0 0 % 47 

Vi planterar träd i Afrika 30 65,22% 16 34,78% 0 0 % 46 

Vi tar vårt ansvar genom 
att stödja bygget av en ny 
skola 

0 0 % 44 95,65% 2 4,35 % 46 

Vi ansvarar för att vår 
personal har god hälsa 
genom massage en gång 
per månad 

4 8,51 % 31 65,96% 12 25,53% 47 

Sedan vårt företag 
grundades har vi aldrig 
åtalats för mutor 

0 0 % 25 53,19% 22 44,90% 47 

Vi följer god affärssed 1 2,13 % 20 42,55% 26 55,32% 47 

Tabell 4.2 Respondenternas förförståelse av CSR 

4.2 Kundföretagen 

Då denna studie vill se om det finns gemensamma uppfattningar och värderingar om 
hotellföretags CSR-kommunikation trots skillnader utifrån olika kundfaktorer inkluderar 
enkätundersökningen flera frågor relaterade till kundföretagets påverkande faktorer. 

4.2.1 Företagets branschtillhörighet 
För att kontrollera att det finns en branschspridning i vårt stickprov, och därmed mäta den 
avsedda bredden av stora företag har vi valt att titta på verksamhetsbeteckningarna, SNI-
koderna, hos de företag som ingår i vår målpopulation. Detta ger oss en bild av spridningen 
mellan branscher. (Statistiska Centralbyrån, 2007, s. 9). Detta tillvägagångssätt är även 
använt av Frostenson et al. (2011, s. 35) i CSR-kommunikationsforskning, samt på 
liknande sätt har tillämpas av Maignan & Farrell (2000, s. 287) och Torres et al. (2012, s. 
16) för att styrka att de fångat en bredd bland branscher i sina studier. I vårt 
målpopulationsstickprov finns 297 verksamhetsinriktningar varav 196 unika 
verksamhetsinriktningar utifrån SNI-beteckningarna, där varje företag högst får ange tre 
stycken verksamhetsinriktningar. Vi ser tre stycken fall där sju stycken företag har samma 
beteckning, ett fall där sex företag har samma beteckning och fyra stycken fall där fyra 
företag har samma beteckning. 14 stycken fall där tre företag har samma beteckning och 38 
stycken fall där två företag har angivit samma beteckning. Vi anser det osannolikt att 
samtliga 47 respondenter skulle utgöra en liten spridning bland branscher och vi antar 
således att vi nått en bredd i branschtillhörighet bland våra respondenter.  
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4.2.2 Kundföretagens eget CSR-arbete 
Fråga 5 undersöker om respondentens företag arbetar med någon form av CSR-arbete. Av 
de 47 respondenterna svarade 45 stycken att de hade ett eget CSR-arbete, en person svarade 
Nej och en person svarade Vet ej. I den efterföljande frågan, fråga 6, undersöktes till vilken 
utsträckning CSR är en integrerad del av respondentens verksamhet. De två respondenterna 
som inte svarade ja på förgående fråga svarade 6 respektive 7 där 7 motsvarar ”mycket stor 
utsträckning” och 1, ”mycket liten utsträckning”, har vi tolkat att dessa respondenter ändå 
har ett eget CSR-arbete. Fördelningen bland de 46 respondenter (n) som svarat på frågan 
om till vilken utsträckning CSR är en integrerad del av sin verksamhet samt den kumulativa 
frekvensen finns redovisat i tabell 4.3 nedan. Anmärkningsvärt är att 89,13% av 
respondenterna har rankat utsträckningen av CSR som integrerad i sin verksamhet som 5 
eller högre, vilket tyder på att CSR för de flesta företagskunderna är en viktig del i sin 
verksamhet. 

Svarsalternativ, 7 = Mycket stor, 1 = Mycket 
liten 

Antal 
(n=46) 

Kumulativ 
frekvens 

Kumulativ relativ 
frekvens i % 

1 0 0 0,00 % 

2 0 0 0,00 % 

3 3 3 6,52 % 

4 2 5 10,87% 

5 9 14 30,43% 

6 19 33 71,74% 

7 13 46 100,00% 

 Tabell 4.3 CSR är en integrerad del i företagskundernas verksamhet 

I fråga 7 undersöktes om kundföretaget främst är engagerade i någon specifik kategori av 
CSR-arbete. Frågan visar att 25 av de 47 svarande respondenterna anser att de arbetar lika 
mycket med de olika kategorierna av CSR. De andra svaren indikerar att respondenter 
arbetar mer med en kategori av ansvarstagande framför de andra. Det är endast är maximalt 
fyra stycken respondenter som har angivit samma kategoriseringsordning av 
ansvarstagande, nämligen mest engagerade i ekonomiskt ansvarstagande, därefter 
miljömässigt ansvar och minst engagerade i socialt ansvarstagande. För att göra resultatet 
mer lättöverskådligt har skalan omvandlats från 1 - 7 till -3 – 3, där 0 innebär ingen skillnad 
mellan de två undersökta kategorierna. Vi kan se i tabell 4.4 hur respondenterna har svarat 
på respektive delfråga.  
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 -3 -2 -1 0 1 2 3  Antal 
(n) 

Endast 
miljömässig 

0 1 7 25 8 5 1 Endast 
ekonomisk 

47 

Endast 
ekonomisk 

0 4 8 27 4 2 1 Endast social 47 

Endast social 0 3 2 31 6 4 0 Endast 
miljömässig 

47 

          

Tabell 4.4 Kundföretagens eget CSR-arbetes kategoriinriktning 

I tabell 4.5 återges medelvärdena från respondenternas svar på fråga 7. Vi kan notera att 
samtliga medelvärden ligger nära 0. Då spridningen av svaren är låg i tabell 4.4 och 
medelvärdena ligger nära 0 kan vi inte säga att kundföretag upplever en skillnad i sitt arbete 
med de olika kategorierna av ansvarstagande. 

 Antal svarande Medelvärde Std. Avvikelse 95 % 
Konfidensintervall 

M-E 47 0,28 1,057 0,03 – 0,59 
E-S 47 -0,02 1,151 0,36 – 0,32 
S-M 47 0,21 1,041 0,09 – 0,52 

Tabell 4.5 deskriptiv statistik av respondenternas inriktning av sitt CSR-arbete 

För att kontrollera vårt resonemang angående resultaten från tabell 4.4 & 4.5 har vi 
genomfört ett t-test mellan medelvärdena från tabell 4.5 och värdet 0. Vi kan se att ingen av 
de olika inriktningarna är signifikant skiljda från 0, se resultat i tabell 4.6 nedan. 

 Skillnader mellan testade par    
Testade par Medelvärden Std. 

avvikelse 
95 % 
Konfidensintervall 

t Df Sig. 
(2-sidig) 

M-E & Ingen 
skillnad 

0,277 1,057 -0,033 – 0,587 1,794 46 0,079 

E-S & Ingen 
skillnad 

-0,021 1,151 -0,359 – 0,317 -0,127 46 0,900 

S-M & Ingen 
skillnad 

0,213 1,041 -0,093 – 0,518 1,401 46 0,168 

Tabell 4.6 Skillnaderna mellan medelvärdena från företagskundernas egen CSR-inriktning och ingen skillnad. 
M-E = Miljömässigt ansvar - Ekonomiskt ansvar, E-S = Ekonomiskt ansvar - Socialt ansvar, S-M = Socialt 
ansvar - Miljömässigt ansvar 
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4.2.3 Kund hos hotellföretag 
Av de 47 företagen vilka är kunder till hotellföretag såg fördelningen över vilket 
hotellföretag samt hur länge man haft detta kontrakt ut enligt diagram 4.1 nedan. 
Respondenten gavs möjlighet att välja fler än ett hotellföretag, då många företag har avtal 
med fler än en enskild hotelleverantör. 44 stycken svarade att de hade kontrakt hos fler än 
ett av hotellföretagen samt 18 företagskunder har haft kontrakt hos minst en hotellkedja 
mer än 10 år. Utifrån vårt resultat kan vi bekräfta att vi har en spridning bland relationer 
mellan olika hotellföretag och dess företagskunder.  

 

Diagram 4.1 Vilken hotellkedja företagskunderna har kontrakt med, samt hur länge de haft kontrakt. 

4.2.4 Vikt av hotelltjänster 
För att avgöra om hotelltjänster har olika betydelse för respondenterna ombads de på fråga 
10 svara på, hur stor del av företagets totala inköpskostnader som utgörs av hotelltjänster, 
samt fråga 11, hur viktig hotelltjänsten är för företagets verksamhet? Resultatet på fråga 10 
visar att 40 av de 47 svarande angav att kostnaderna för hotelltjänster för sitt företag var 
mellan 0-10% av sina totala kostnader, två respondenter angav 11-20%, tre respondenter 
angav 21-30% och endast två respondenter angav att hotellkostnaderna överskred 30 % av 
sina totala kostnader. Detta anser vi är ett förväntat resultat då hotelltjänsten ofta inte är en 
central tjänst för företagens verksamhet. 

På fråga 11 erhölls ett resultat med större spridning än i fråga 10. Resultatet gav ett 
medelvärde på 3,91 där 1 motsvarade att hotelltjänsten inte alls är viktig och 7 att 
hotelltjänsten anses mycket viktig för företagets verksamhet. Av de 40 företagen som 
angivit att deras kostnader för hotelltjänster motsvarade 0-10% av sina totala kostnader var 
det endast två stycken som även kryssat att hotelltjänsten inte alls är viktig för sin 
verksamhet. I tabell 4.7 ser vi att 25 respondenter ser hotellföretag som 4 eller högre i hur 
viktig hotelltjänsten är för kundföretagens verksamhet. Samtidigt visade fråga 10 att 
hotelltjänster utgör en liten del av kundföretagens totala inköp och det finns således stor 
sannolikhet att hotelltjänster inte kan betraktas som högt prioriterade av kundföretagen. 
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Detta då företagskunderna med stor sannolikhet gör viktigare samt dyrare inköp för sin 
verksamhet. 

Svarsalternativ, 7 = Mycket viktig, 1 
= Inte alls viktigt 

Antal (n=46st) Kumulativ 
frekvens 

Kumulativ relativ 
frekvens i % 

1 2 2 4,35 % 
2 11 13 28,26% 

3 8 21 45,65% 

4 8 29 63,04% 

5 9 38 82,61% 

6 1 39 84,78% 
7 7 46 100,00% 

Tabell 4.7 Kundföretagens uppfattade vikt av hotelltjänster för sin verksamhet. 

Vi kan utifrån tabell 4.8 avläsa att medelvärdet från svaren på fråga 11 med 95 % säkerhet 
hamnar inom 3,38 – 4,45 vilket indikerar att hotelltjänster varken är väldigt viktig eller inte 
alls viktig för företagskunderna. 

 Antal (n) Medelvärde Std. avvikelse 95 % Konfidensintervall 
Vilken vikt har 
hotelltjänster för er 
verksamhet i Sverige 

46 3,91 1,799 3,38 - 4,45 

     

Tabell 4.8 Statistiska värden från hur viktiga hotelltjänster är för företagskundernas verksamhet i Sverige. 

4.2.5 Hänsyn till CSR vid hotellbedömning 
Fråga 12, till vilken utsträckning kundföretaget tar hänsyn till hotellföretagets 
ansvarstagande vid bedömning av hotelltjänsten, med gradskalan motsvarande 1, ”inte alls” 
till 7, ”väldigt mycket” erhölls medelvärdet 4,81 med 95 % konfidensintervall på 4,03 - 
5,58 och standardavvikelsen 1,58. Från tabell 4.9 kan vi avläsa att 61,70 % av 
respondenterna anser att de till 5 eller högre tar hänsyn till CSR vid bedömning av hotell, 
detta indikerar att CSR har betydelse vid företagskunders bedömning av hotelltjänster. 



 53"

"

Svarsalternativ, 7 = 
Väldigt mycket, 1 = 
Inte alls 

Antal (n=47) Kumulativ frekvens Kumulativ relativ 
frekvens i % 

1 1 1 2,13 % 
2 4 5 10,64% 

3 5 10 21,28% 

4 8 18 38,30% 

5 10 28 59,57% 

6 13 41 87,23% 
7 6 47 100,00% 

Tabell 4.9 Hur stor hänsyn tar företagskunder till CSR vid bedömning av hotelltjänster? 

Fråga 12 har även korrelerats mot fråga 6, till vilken utsträckning ansvarstagande är en 
integrerad del i företagens dagliga verksamhet och fråga 11, hur viktig hotelltjänsten är för 
företagets verksamhet. Fråga 12 och 6 korrelationsvärde visar 0,466 och korrelationsvärdet 
från fråga 12 och 11 visar 0,205. Vi kan således anta att det inte finns ett samband då 
godtagbart värde för korrelationskoefficienten ska vara större än 0,6 eller mindre än -0,6 
(Dahmström, 2011, s. 233). Diagram 4.2 och 4.3 visar spridningen och trendlinjen mellan 
de båda frågorna. 

 

Diagram 4.2 Spridningen mellan fråga 12, till vilken utsträckning kundföretaget tar hänsyn till 
hotellföretagets ansvarstagande vid bedömning av hotelltjänsten och fråga 6, till vilken utsträckning 
ansvarstagande är en integrerad del i företagens dagliga verksamhet. 
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Diagram 4.3 Spridningen mellan fråga 12, till vilken utsträckning kundföretaget tar hänsyn till 
hotellföretagets ansvarstagande vid bedömning av hotelltjänsten och fråga 11, hur viktig hotelltjänsten är för 
företagets verksamhet.  

För att skapa ytterligare förståelse för hur viktig CSR är för företagskunder ställdes fråga 
13, hur viktiga är olika faktorer vid bedömning av hotelltjänstserbjudande, varvid CSR sätts 
i relation till andra påvisade viktiga parametrar. Medelvärdena för de olika parametrarna av 
de 46 svarande presenteras i tabell 4.10 nedan. Rangordnat kan vi se att tillgängligheten är 
viktigast följt av pris, service, kvalitet, företagets ansvarstagande och sista 
betalningsvillkor.  

Faktor Medelvärde Std. avvikelse Konfidensintervall 95 % 
Kvalitet 5,89 1,06 5,58 – 6,21 
Tillgänglighet 6,46 0,72 6,24 – 6,67 
Betalningsvillkor 5,07 1,85 4,51 – 5,62 
Företagets 
ansvarstagande 

5,13 1,28 4,75 – 5,51 

Pris 6,30 0,89 6,04 – 6,57 
Service 6,02 0,93 5,75 – 6,30 

Tabell 4.10 Statistiska värden av faktorer vid bedömning av hotelltjänster. 

Vi har även valt att illustrera parametrarnas medelvärden i staplarna i diagram 4.4 nedan. I 
diagrammet ser vi även standardavvikelsen för respektive parameter. Detta för att skapa en 
överskådligare bild av hur faktorerna prioriteras av företagskunder. Vi kan se att företagets 
ansvarstagande och betalningsvillkor är märkbart mindre värderade än övriga parametrar. 
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Diagram 4.4 Faktorers betydelse för företagskunder vid val av hotelleverantör. 

Vi genomförde även ett t-test mellan samtliga faktorer och fick fram p-värden enligt tabell 
4.11 nedan. Situationer med en signifikant skillnad utifrån ett 95 % (p<0.05) 
konfidensintervall är fetmarkerade. Resultatet visar att medelvärdena för kvalitet och 
service, pris och tillgänglighet, service och pris samt betalningsvillkor och företagets 
ansvarstagande utifrån vår underökning inte statistiskt kan särskiljas. Detta indikera att 
dessa parametrar värderas snarlikt av respondenterna. 

 Kvalitet Tillgänglighet Betalningsv
illkor 

Företagets 
ansvarstagande 

Pris Service 

Kvalitet 1 0,001 0,001 0,000 0,029 0,224 

Tillgänglighet   1 0,000 0,000 0,342 0,001 

Betalningsvillk
or 

    1 0,769 0,000 0,000 

Företagets 
ansvarstagande 

      1 0,000 0,000 

Pris         1 0,063 

Service           1 

Tabell 4.11 p-värdestabell mellan samtliga faktorer vid val av hotelleverantör. 

4.3 CSR-kommunikationsdelen vad? 
I fråga 14, vilken typ av CSR är viktigast att hotellföretag är engagerad i, erhölls resultat 
enligt tabell 4.12. För att göra resultatet mer lättöverskådligt har skalan omvandlats från 1 - 
7 till -3 – 3, således innebär 0 ingen skillnad mellan de två ansvarstagandena. Av de 47 
respondenterna ansåg 21 stycken att samtliga kategorier av ansvarstagande var likvärdigt 
viktigt.  
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 -3 -2 -1 0 1 2 3  Antal 
svarande 

Endast 
miljömässig 

0 3 11 28 3 1 1 Endast 
ekonomisk 

47 

Endast 
ekonomisk 

0 1 7 26 10 1 2 Endast 
social 

47 

Endast 
social 

0 1 1 35 5 4 1 Endast 
miljömässig 

47 

          

Tabell 4.12 Vilken typ av CSR är viktigast för hotellföretag att engagera sig i? 

Utifrån medelvärdena på delfrågorna av fråga 14 som vi sammanställt i tabell 4.13 kan vi 
avläsa att miljömässigt ansvarstagande är för hotellföretag viktigast att engagera sig i, följt 
av socialt ansvarstagande. 

 Antal Medelvärde Standardavvikelse Konfidensintervall 95 % 
M – E 47 -0,233 0,983 3,48 – 4,05 
E – S 47 0,191 0,947 3,91 – 4,47 
S – M 47 0,277 0,826 4,03 – 4,52 

Tabell 4.13 Deskriptiv statistisk från fråga 14. Förklaring av förkortningar, M-E = Miljömässigt - ekonomiskt, 
E-S = Ekonomiskt - Socialt, S-M = Socialt – Miljömässigt. 

Vi har jämfört medelvärdena från delfrågorna av vad företagskunder anser hotellföretag bör 
engagera sig i för sorts ansvarstagande mot värdet 0, att det inte finns någon skillnad i vad 
de skulle engagera sig i. Resultatet, vilket presenteras i tabell 4.14 nedan, visar att 
företagskunder anser att det är viktigare för hotellföretag att engagera sig i miljömässigt 
ansvarstagande före socialt ansvarstagande. I de andra delfrågorna är medelvärdena inte 
signifikant skiljda från 0 och vi kan i dessa fall inte avgöra vad företagskunder anser 
viktigast för hotellföretag att engagera sig i. 
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 Skillnader i testade par    
Testade par Medelvärden Std. 

avvikelse 
95 % 
Konfidensintervall 

t df Sig. 
(2-sidig) 

M-E & 
Ingen 
skillnad 

-0,234 0,983 -0,523 – 0,055 -1,633 46 0,109 

E-S & Ingen 
skillnad 

0,191 0,947 -0,087 – 0,470 1,386 46 0,172 

S-M & 
Ingen 
skillnad 

0,277 0,826 0,340 – 0,519 2,295 46 0,026 

       

Tabell 4.14 Skillnad mellan vilken kategori av CSR företagskunder anser att hotellföretag bör engagera sig 
inom och att det skulle arbeta lika mycket med samtliga kategorier. 

För att se om kundföretag uppfattar sitt eget ansvarstagande annorlunda gentemot det som 
värderas hos hotellföretag har vi jämfört medelvärdena från fråga 7 och 14, vilket visas i 
tabell 4.15. T-testet visar att medelvärdena inte signifikant skiljer sig åt i samtliga fall 
undantaget frågan om miljömässigt ansvar - ekonomiskt ansvar. Detta indikerar att 
företagskunder tar större ekonomiskt ansvar i relation till miljömässigt ansvar jämfört med 
vad de anser att hotellföretag bör engagera sig i. 

 Skillnader i testade par    
Par Medelvärde Std. 

avvikelse 
95 % 
Konfidensintervall 

t df Sig. 
(2-sidig) 

M-E hotell & M-
E kund 

-0,511 1,266 0,139 – 0,882 -2,765 46 0,008 

E-S hotell & E-S 
kund 

0,213 1,366 -0,614 – 0,188 1,068 46 0,291 

S-M hotell & S-
M kund 

0,064 1,187 -0,412 – 0,285 0,369 46 0,714 

       

Tabell 4.15 Skillnaden mellan hur företagskunder tar sitt ansvarstagande, fråga 7, mot hur de anser att 
hotellföretag bör engagera sig, fråga 14. Förklaring av förkortningar, M-E hotell = Miljömässigt ansvar - 
Ekonomiskt ansvar som hotellföretag anses vara viktigast att vara engagerade i, M-E kund = Miljömässigt 
ansvar - Ekonomiskt ansvar som företag främst är engagerade i, E-S hotell = Ekonomiskt ansvar - Socialt 
ansvar som hotellföretag anses vara viktigast att vara engagerade i, E-S kund = Ekonomiskt ansvar - Socialt 
ansvar som företag främst är engagerade i, S-M hotell = Socialt ansvar - Miljömässigt ansvar som 
hotellföretag anses vara viktigast att vara engagerade i, S-M kund = Socialt ansvar - Miljömässigt ansvar som 
företag främst är engagerade i.  
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På fråga 15 fick respondenterna ta ställning till olika CSR-budskap och skatta hur 
tilltalande de fann dessa budskap från 1, ”Inte alls tilltalande” till 7, ”Mycket tilltalande”. 
De enskilda budskapens medelvärde finns presenterade i bilaga 6. De olika budskapen 
tillhör olika nivåer och kategorier av CSR. För att kontrollera indelningarna har vi utfört 
Cronbach alpha-tester, vilket återfinns i tabell 4.16. Cronbach alpha-värdena visar 0,814 - 
0,901 vilket är godtagbara värden och vi antar således att indelningarna stämmer. Därefter 
lade vi ihop svaren från de olika budskapen tillhörande samma kategori respektive nivå för 
att beräkna indelningarnas medelvärden, standardavvikelse och konfidensintervall vilket 
också redovisats i tabell 4.16 nedan. Vi kan i de olika kategorierna se att respondenterna 
finner de ekonomiska budskapen mest tilltalande, följt av de sociala budskapen och sist de 
miljömässiga budskapen. I nivåindelningen kan vi se att respondenterna föredrar den 
sammanslagna ekonomiska och legala nivåns budskap och etiska budskap framför 
filantropiska budskap. 

Kategori Antal (n) Medelvärde Std. avvikelse Cronbach alpha 95 % 
Konfidensintervall 

Miljömässig 42 4,766 1,242 0,901 4,38 – 5,15 
Social 42 5,214 1,251 0,895 4,82 – 5,60 
Ekonomisk 42 5,540 1,241 0,814 5,15 – 5,93 
Nivå      
Filantropisk 42 4,657 1,228 0,873 4,27 – 5,04 
Etisk 42 5,310 1,204 0,870 4,93 – 5,68 
Ekonomisk 
och Legal 

42 5,333 1,242 0,869 4,95 – 5,72 

Tabell 4.16 Hur tilltalande anser företagskunder att budskap från respektive nivå och kategori är? 

Vi har även presenterat medelvärdena från de olika kategorierna och nivåerna i Carrolls 
(1991) nivåpyramid kompletterad av Elkingtons (1997) triple bottom line. Se figur 4.1 
nedan. 
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Figur 4.1 Carrolls (1991) nivåpyramid med Elkingtons (1997) triple bottom line 

För att se om nivåerna samt kategorierna skiljer sig åt har vi utfört t-tester mellan de olika 
nivåerna samt t-tester mellan de olika kategorierna. Vi kan avläsa att medelvärdena i 
nivåerna av CSR-kommunikationen är signifikant skilda från varandra förutom den etiska 
nivån och den sammanslagna ekonomiska och legala nivån. Samtliga kategorier är 
signifikant skilda, se tabell 4.17 nedan. 

 Skillnader i testade par    
Kategori Medelvärde Std. 

avvikelse 
95 % Konfidensintervall  t df Sig.  

(2-sidig) 
Miljömässig 
- Social 

-0,448 0,643 -0,649 - -0,248 -4,517 41 ,000 

Miljömässig 
- Ekonomisk 

-0,774 1,040 -1,098 - -0,450 -4,820 41 ,000 

Social - 
Ekonomisk 

-0,325 0,849 -0,590 - -0,061 -2,484 41 ,017 

Nivå       

Filantropisk 
- Etisk 

-0,652 0,712 -0,874 - -0,430 -5,935 41 ,000 

Filantropisk 
– Ekonomisk 
och Legal 

-0,676 0,852 -0,942 - -0,411 -5,144 41 ,000 

Etisk – 
Ekonomisk 
och Legal 

-0,023 0,457 -0,166 – 0,119 -0,337 41 ,738 

Tabell 4.17 Skillnaden mellan de olika kategorierna av CSR, och skillnaderna mellan de olika nivåerna av 
CSR. 

Filantropiskt  4,657

Etiskt  5,310

Lagligt  5,333

Ekonomiskt

Ekonomiskt
5,540

Socialt
5,214

Miljömässigt
4,766
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Vi har även valt att korrelerat de olika kategorierna och nivåerna från fråga 15 mot 
påverkande kundfaktorer, vilket redovisas i tabell 4.18. Utifrån tabell 4.18 och med hänsyn 
till godtagbar korrelationskoefficient större än 0,6 eller mindre än -0,6 indikerar svaret att 
det inte finns någon korrelation mellan påverkande kundfaktorer och någon specifik 
kategori eller nivå av ansvarstagande. Detta tyder på att respondenterna utifrån dessa 
påverkande faktorer inte föredrar en specifik nivå eller kategori av CSR. 

 Miljömässig Social Ekonomisk Filantropisk Etisk Ekonomisk 
och Legal 

Vikt av 
hotelltjänster 

0,028 -0,077 -0,045 0,101 -0,084 -0,049 

Relativ vikt 
av CSR 

-0,010 0,052 0,026 -0,067 0,075 0,070 

Kostnader 
för 
hotelltjänster 

0,090 0,101 -0,014 0,054 0,046 0,106 

       

Tabell 4.18 Korrelation mellan vikt av hotelltjänster, relativ vikt av CSR och kostnad för hotelltjänster och de 
olika kategorierna och nivåerna av CSR. 

4.4 CSR-kommunikationsdelen hur mycket? 
I fråga 16 ombads respondenten ta ställning till hur mycket information denne idag anser 
sig få från hotellföretag avseende dess CSR-kommunikation inom de olika kategorierna av 
CSR. Medelvärdena i de tre kategorifrågorna antyder att respondenterna anser sig få för lite 
kommunikation angående hotellföretag CSR-arbete, se tabell 4.19. Vi kan avläsa att 
respondenterna anser sig få minst CSR-kommunikation om hotellföretags sociala CSR-
arbete i relation till önskvärd mängd samt mest kommunikation av hotellföretags 
miljömässiga ansvarstagande i relation till önskvärd mängd. 
Typ av kommunikation Antal (n) Medelvärde Std. avvikelse 95 % 

Konfidensintervall 
Miljömässig 47 3,85 1,215  
Social 47 3,49 1,333  
Ekonomisk 47 3,60 1,513  

Tabell 4.19 Hur mycket CSR-kommunikation anser företagskunderna sig få i dagsläget av hotellföretag. 

Vi har t-testat respondenternas svar om hur mycket CSR-kommunikation de anser sig få 
inom de olika kategorierna av CSR-arbete mot en önskvärd mängd CSR-kommunikation, 
se tabell 4.20 nedan. Resultatet indikerar att endast kommunikation om hotellföretags 
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sociala ansvarstagande är signifikant skiljd från önskvärd mängd CSR-kommunikation men 
att skillnaden fortfarande inte är betydande.  
 

 Skillnader i testade par    
Par Medelvärde Std. 

avvikelse 
95 % 
Konfidensintervall 

t df Sig. 
(2-sidig) 

Miljömässigt 
ansvar – 
Önskvärd 
mängd 

-0,149 1,215 -0,506 – 0,208 -0,840 46 ,405 

Socialt ansvar 
– Önskvärd 
mängd 

-0,511 1,333 -0,902 - -0,119 -2,626 46 ,012 

Ekonomiskt 
ansvar – 
Önskvärd 
mängd 

-0,404 1,513 -0,849 – 0,040 -1,832 46 ,073 

       

Tabell 4.20 Hur skiljer sig hotellföretags mängd CSR-kommunikation av de olika kategorierna av CSR mot 
önskvärd mängd CSR-kommunikation. Förklaring av förkortningar, M = Miljömässig kommunikation, S = 
Social kommunikation, E = Ekonomisk kommunikation 

Vi har även korrelerat påverkande kundfaktorer med hur företagskunderna uppfattar 
mängden CSR-kommunikation inom varje kategori. Korrelationstabellen, se tabell 4.21, ser 
ut enligt följande och avslöjar att det inte finns något samband mellan kundfaktorerna och 
uppfattad mängd CSR-kommunikation. 

 Miljömässig 
kommunikation 

Social kommunikation Ekonomisk 
kommunikation 

Vikt av hotelltjänster -0,180 0,063 -0,038 

Relativ vikt av CSR 0,211 0,416 0,421 

Kostnader för 
hotelltjänster 

0,009 0,102 0,025 

    

Tabell 4.21 Korrelation mellan vikt av hotelltjänster, relativ av CSR och kostnad för hotelltjänster och mängd 
kommunikation av de olika kategorierna och nivåerna av CSR. 

4.5 CSR-kommunikationsdelen vilken kanal? 
I fråga 17 fick respondenterna ta ställning till olika kommunikationskanaler. Frågan 
besvarades utifrån intervallskalan 1-7, där 1 motsvarade ”Vill inte alls få kommunikation 
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på detta sätt” och 7, ”Vill väldigt gärna få information på detta sätt”. Dessutom fanns ett 
alternativ ”Vet ej”. I tabell 4.22 nedan följer en sammanställning av medelvärden, 
standardavvikelse och konfidensintervall där de olika kommunikationskanalerna är rankade 
utifrån medelvärde. I tabellen syns även en indelning av de olika kanalerna utifrån indirekt 
och direkt kommunikationskanal. I tabellen syns förutom de statistiska värdena även en 
indelning av de olika kanalerna utifrån om de är en indirekta eller direkt 
kommunikationskanal. Vi kan avläsa att de indirekta kommunikationskanalerna är mer 
omtyckta av företagskunder än de direkta kommunikationskanalerna. Vi ser att CSR-
kommunikation via hotellföretagets hemsida är högst värderat och att CSR-kommunikation 
via sociala medier är lägst värderat av företagskunder. Skillnaden mellan dessa två kanalers 
medelvärde är 2,97, vilket är en betydande skillnad. 

Kommunikationskanal Antal 
svarande 

Medelvärde Std. 
avvikelse 

95 % 
Konfidensinterval
l 

Indirekt 
eller 
direkt 

Hotellföretagets hemsida  42 5,90 1,226 5,52 - 6,29 Indirekt 

Kontaktperson på 
hotellföretaget  

42 5,55 1,383 5,12 - 5,98 Indirekt 

Personliga kontakter 42 4,79 1,842 4,21 - 5,36 Indirekt 

Hotellföretagets 
årsredovisning 

42 4,38 1,925 3,78 - 4,98 Indirekt 

Oberoende organisationer  42 3,81 1,784 3,25 - 4,37 Indirekt 

Hotellföretagets 
nyhetsbrev  

42 3,81 2,003 3,19 - 4,43 Direkt 

Tidningar  42 3,12 1,452 2,67 - 3,57 Direkt 

TV/Radio  42 2,95 1,637 2,44 - 3,46 Direkt 

Sociala medier 42 2,93 1,369 2,50 - 3,36 Direkt 

Tabell 4.22 Vilken kommunikationskanal vill företagskunder erhålla CSR-kommunikation från hotellföretag? 

Vi har korrelerat de olika kommunikationskanalerna med påverkande kundfaktorer, se 
tabell 4.23. Korrelationstabellen visar att det inte finns något samband mellan värdering av 
olika kommunikationskanaler och de påverkande kundfaktorerna. 
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 Vikt av hotelltjänster Relativ vikt av CSR Kostnad för 
hotelltjänster 

Hotellföretagets 
hemsida  

0,184 0,178 -0,106 

Kontaktperson på 
hotellföretaget  

0,171 0,087 -0,114 

Personliga kontakter 0,262 0,147 0,039 

Hotellföretagets 
årsredovisning 

0,182 0,202 0,148 

Hotellföretagets 
nyhetsbrev  

0,101 0,013 0,157 

Oberoende 
organisationer  

0,109 -0,063 0,061 

Tidningar  0,414 0,226 0,291 

TV/Radio  0,375 0,293 0,302 

Sociala medier 0,451 0,141 0,314 

Tabell 4.23 Korrelation mellan vikt av hotelltjänster, relativ vikt av CSR, kostnad för hotelltjänster och de 
olika kommunikationskanalerna. 

För att kontrollera indelningen av indirekta och direkta kommunikationskanaler har vi 
utfört cronbach alpha-tester, se resultat i tabell 4.24 nedan. Tabellen visar även de indirekta 
och direkta kommunikationskanalernas medelvärden. Cronbach alpha-värdena antyder att 
indelningarna delvis stämmer då cronbach alpha-värdena är runt gränsen för den 
godtagbara nivån 0,6. Detta kan innebära att det finns andra indelningar för 
kommunikationskanaler av CSR-kommunikation.  

Grupp Antal Medelvärde Std. avvikelse 95 % 
Konfidensintervall 

Cronbach alpha 

Indirekt 42 4,886 0,997 4,57 – 5,20 0,561 

Direkt 42 3,202 1,127 2,85 – 3,55 0,632 

Tabell 4.24 Kontroll av indelningarna indirekta och direkta kommunikationskanaler. 

Trots att cronbach alpha-värdena visar att indelningarna av kommunikationskanaler inte är 
perfekta har vi undersökt om de indirektas och direktas medelvärden skiljer sig från 
varandra. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan indelningarna, se tabell 
4.25 nedan. I tabell 4.22 såg vi att samtliga indirekta kommunikationskanaler rankas högre 
än alla direkta kommunikationskanaler och genom att jämföra de sammanslagna indirekta 
och direkta kommunikationskanalernas medelvärden kan vi se att företagskunderna 
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värderar de direkta och indirekta kommunikationskanalerna olika. De indirekta 
kommunikationskanalerna är högre värderade än de direkta. 

 Skillnad i testade par    

Par Medelvärde Std. Avvikelse 95 % 
Konfidensintervall 

t df Sig. (2-sidig) 

Indirekt - 
Direkt 

-1,683 1,010 -1,998 - -1,369 -10,802 4 0,000 

       

Tabell 4.25 Skillnaden mellan indirekta och direkta kommunikationskanalers medelvärden. 

I enkätens sista fråga, 18, undersöker vi vad kunderna anser viktigast när de får information 
från hotellföretaget. Av de 47 respondenterna som svarat på någon av frågorna har 44 
respondenter svarat på samtliga frågor och av dessa har 10 personer svarat konsekvent 
oavsett om informationen handlar om miljö, socialt eller ekonomiskt CSR-arbete. 
Resterande respondenter har på något sätt särskiljt sitt svar beroende på vilken av 
kategorierna som ska kommuniceras. Inom samtliga kategorier av CSR kan vi se att 
företagskunder högst värderar att hitta informationen hos hotellföretaget och att de lägst 
värderar att få informationen om hotellföretagens CSR-arbete från en oberoende källa. 
Resultatet indikerar även att indirekt kommunikation värderas högre än direkt 
kommunikation. Den totala uppfattningen av de olika kategorierna finns redovisad i tabell 
4.26 nedan.  
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  Informationen 
kommer till 
mig från 
hotellföretaget 

Informationen 
kommer till 
mig från en 
oberoende 
källa 

Jag kan hitta 
informationen 
hos 
hotellföretaget 

Jag kan hitta 
informationen 
hos en 
oberoende 
källa 

Antal 
(n) 

Socialt 
ansvar 

Antal 
(n) 

8 6 23 10 47 

  Antal 
(n) i % 

17,00% 12,80% 48,90% 21,30% 100 
% 

Miljömässigt 
ansvar 

Antal 
(n) 

10 5 21 10 46 

  Antal 
(n) i % 

21,70% 10,90% 45,70% 21,70%  

Ekonomiskt 
ansvar 

Antal 
(n) 

11 5 19 10 45 

  Antal 
(n) i % 

24,40% 11,10% 42,20% 22,20%  

  Total 29 16 63 30 138 

Totalt 
indirekt eller 
direkt 

 Direkt 
32,61% 

 Indirekt  
67,39% 

  

    21.01% 11.59% 45.65% 21.74% 100 
% 

Tabell 4.26 Vad är viktigast när företagskunder får information om hotellföretags CSR-arbete? 
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5. Analys & Diskussion 

Utifrån vår insamlade data kommer vi under detta kapitel söka likheter och skillnader från 
vad tidigare forsknings resultat inom CSR-kommunikationens område. En analys av data 
och diskussion kring hur data relaterar till tidigare forskning kommer sedan att lägga 
grund för studiens slutsats och rekommendationer.  

5.1 Respondenten 
Utifrån studiens bortfall är det relevant att belysa risken att den del av respondenterna som 
inte svarat på vår enkätundersökning kan ha gjort detta på grund av litet intresse i frågor 
rörande CSR-kommunikation. Vår studie löper således en risk för att ha fångat en skev bild 
av hur företagskunder uppfattar och värderar CSR-kommunikation från hotellföretag. Detta 
eftersom respondenterna som besvarat enkäten kan utgöras av de med mer positiv 
inställning till CSR-kommunikation än populationens egentliga åsikter. Då vi inte kan 
fastställa bortfallens anledningar till att inte besvara enkätundersökning bör vi dock bära 
med oss denna eventuella skevhet genom analysen och slutsatsen. Vi bör även ha i åtanke 
att vi utifrån vår absoluta svarsfrekvens, 47 respondenter, inte kan göra konstateranden. 
Våra resultat bör snarare ses som indikationer om vad kundföretag uppfattar och värderar i 
hotellföretags CSR-kommunikation. 

Enkätundersökningens inledande frågor om respondenten visade en förväntad spridning i 
ålder samt i utbildningsnivå och då våra svar inte nämnvärt skiljer sig från tidigare 
forskning, se Du et al. (2011, s. 1534-1535), Lindgreen et al. (2009, s. 127) och Ramasamy 
& Yeung (2009, s. 124) indikerar detta att vi fångat en normal fördelning med hänsyn till 
ålder och utbildning. Vi har valt att presentera respondenternas ålder och utbildning för att 
öka möjligheten till replikation av studien. 

I fråga 4 om respondenternas förförståelse av CSR har vi utifrån respondenternas svar sett 
att de hade svårigheter att skilja Elkingtons (1997, s. 2) olika kategorierna av CSR. Vi kan 
genom våra data inte visa att respondenterna kunde skilja de ekonomiska buskapen från de 
sociala budskapen. Vidare innehöll ett av de miljömässiga budskapen många svar från det 
miljömässiga och det sociala alternativet. Det kan argumenteras för att detta budskap, Vi 
planterar träd i Afrika, kan tillhöra den sociala kategorin då det skulle skapa arbetstillfällen 
i Afrika, samt att området där träden planteras blir beboelig och således främjar samhället 
därikring. Det kan även argumenteras för att budskapet tillhör ekonomiskt ansvarstagande 
då trädplanteringen kan gagna företaget på olika sätt ur ett långsiktigt perspektiv, 
exempelvis genom förbättrade relationer med detta lands regering vilket kan skapa fördelar 
vid handel eller etablering av försäljning eller tillverkning i detta land. Däremot är den 
direkta effekten av att plantera träd en förbättring av luften och fotosyntesen. Utifrån detta 
argument har budskapet kategoriserats som miljömässigt, och har även kategoriserats så av 
Jahdi & Acikdilli (2009, s. 107). Inte sällan kan CSR-budskap innehålla flera olika värden 
vilket komplicerar vad hotellföretag med fördel kan kommunicera i form av CSR-arbete. 
Att respondenterna har svårt att skilja olika kategorier av CSR-kommunikation kan påverka 
hur företagskunder önskar kommunikation från hotellföretag. Då denna fråga syftade till att 
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undersöka respondenternas förkunskap om CSR kommer vidare analys av 
företagskundernas uppfattningar och värderingar kopplat till olika kategorier av CSR följa 
senare i detta kapitel.  

5.2 Kundföretag 
I vårt stickprov har vi en stor branschspridning. Detta i samband med vår svarsfrekvens 
leder till att vi gör antagandet att vi uppnått vår avsedda branschspridning. Vid 
branschspridning kan vi nå vårt syfte att hitta gemensamma värderingar och uppfattningar 
av CSR-kommunikation då svaren inte i stor grad påverkas av denna faktor, ett resonemang 
även Maignan & Ferrell (2000, s. 287) använt i sin CSR-kommunikationsstudie. 
Beträffande vilket hotellföretag kundföretaget idag är kund hos och hur länge de varit det 
såg vi i våra data att vi även här nått en stor och önskad spridning. Då vi inte bett 
respondenten att relatera till ett specifikt hotellföretag samt att majoriteten av 
kundföretagen har avtal med flera olika hotellföretag anser vi att våra svar inte är bundna 
till en befintlig relation med ett hotellföretag. Detta antagande är dock inte oproblematiskt 
då vi sett att företagets uppfattningar styrs av dess förväntningar vilka kan komma från den 
befintliga relationen (Grönroos, 2008, s. 36-38). Då vi fångat en bredd i kundföretagens 
relationer med hotellföretag gör vi antagandet att denna påverkan inte har en stor påverkan 
på vår studie.  

5.2.1 Eget CSR-arbete 
I resultatet från kundföretagets eget CSR-arbete som en integrerad del av sin egen 
verksamhet framkom att 89,13% av respondenterna rankade detta som fem eller högre. 
Resultatet ser vi som att kundföretagen ser CSR viktigt att arbeta med, bland annat för att 
nå legitimitet att verka i samhället (Dowling & Pfeffer, 1975, s. 122). Då våra respondenter 
är stora företag samstämmer våra data i denna fråga med Arvidssons (2010, s. 350) och 
Dowlings & Pfeffers (1975, s. 122) uppfattning att intressenter ställer krav på stora företag 
att arbeta med CSR. Att kundföretagen har ett eget CSR-arbete menar Morsing et al. (2008, 
s. 106) och Wang & Anderson (2011, s. 55, 64-65) innebär att kundföretagen har en mer 
positiv inställning till företag med CSR-arbete än företag utan CSR-arbete. Detta bekräftar 
att hotellföretag bör kommunicera sitt CSR-arbete för att göra de stora företagskunderna 
medvetna om sitt CSR-arbete och således skapa möjlighet till differentiering. Hur mycket 
hotellföretagen med fördel kommunicerar kommer vi analysera senare i detta kapitel. 

En stor del av våra respondenter har ett eget CSR-arbete, vilket var förväntat utifrån vårt 
urval. Att respondenterna har ett eget CSR-arbete påverkar studien då Morsing et al. (2008, 
s. 106) och Wang & Anderson (2011, s. 55, 64-65) menar att företag med eget CSR-arbete 
värderar CSR-arbete högre än företag utan eget CSR-arbete. Detta innebär att vi antar att de 
företag utan eget CSR-arbete värderar hotellföretags CSR-kommunikation lägre än de 47 
företagskunder som deltagit i denna studie. Samtidigt menar Arvidsson (2010, s. 340, 344), 
Lasswell (1948, s. 86) samt Pellegrino & Lodhia (2012, s. 70) att mindre företag tenderar 
att ta efter större företag vilket innebär att i framtiden är det sannolikt att mindre företag 
kommer att anamma ett eget CSR-arbete samt att de kommer värdera CSR-kommunikation 
från hotellföretag på liknande sätt som respondenterna i denna studie.  
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De två ovan nämnda aspekterna av kundföretagens eget CSR-arbete indikerar att vi lyckats 
fånga en viss typ av respondenter, sådana som är engagerade i CSR-arbete. Skillnader 
mellan de företag som har CSR-arbete eller ej är således inte relevant att uttala sig om i vår 
studie, utan den intressanta aspekten med företags eget CSR-arbete är hur detta arbete 
formas och hur utformning av kundföretagets eget CSR-arbete påverkar uppfattningen och 
värderingen av hotellföretags CSR-kommunikation. För detta har vi undersökt vilken 
kategori av CSR-arbete företagskunderna främst är engagerade i. Empirin visar att 
majoriteten av företagskunderna ansåg sig likvärdigt engagerad i de olika kategorierna av 
CSR-arbete. Däremot kan vi urskilja en liten skillnad, även om denna inte är statistisk 
fastställd, att företagskunderna är mest engagerade inom ekonomiskt CSR-arbete följt av 
miljömässigt och socialt CSR-arbete. Du et al. (2010, s. 16) menar att företagskunder 
använder sitt eget CSR-arbete som referensram när de värderar CSR-kommunikation från 
andra företag. Golob et al. (2008, s. 92-93) menar även att företag med eget CSR-arbete har 
höga förväntningar på andra företags CSR-arbete framför allt på det etiska och filantropiska 
nivåerna. Då företagskundernas eget CSR-arbete inte nämnvärt skiljer sig åt, kan vi i denna 
studie inte uttala oss om företagskunder med ett specifikt CSR-arbete i en av kategorierna 
värderar en specifik typ av CSR-kommunikation från hotellföretag. För att svara på 
delsyftet med studien, om företagskunders eget CSR-arbete påverkar hur företaget värderar 
CSR-kommunikation från hotellföretag krävs således en större spridning i kundföretagens 
CSR-arbete.  

Respondenter har utifrån sin företagsposition olika mycket kunskap inom olika 
ämnesområden (Huber & Power, 1985, s. 174-175). I en undersökning skall enligt Huber & 
Power (1985, s. 174-175) den personen med mest kunskap inom området tillfrågas. 
Företagskundernas uppfattning av sitt egna engagemang som likvärdigt mellan de olika 
kategorierna av CSR-arbete skulle kunna bero på respondenternas låga kunskap om CSR, 
vilket i så fall även skulle kunna förklara resultatet i fråga fyra. Vi gjorde ändå valet att 
tillfråga företagsrespondenten om dessa frågor istället för att tillfråga ytterligare person hos 
kundföretaget med mer kunskap i företagets eget CSR-arbete. Hotellföretags CSR-
kommunikation mot företagskunder värderas främst av de respondenter vi tillfrågat i vår 
undersökning. Det blir således intressant för hotellföretag att känna till hur denna position 
ser på sitt eget företags CSR-arbete då det är med detta i åtanke hotellföretags CSR-
kommunikation utvärderas. En annan förklaring till våra svar skulle kunna vara att 
kundföretagen faktiskt har homogent CSR-arbete och således prioriterar de tre kategorierna 
likvärdigt. Dock menar Holcomb et al. (2007, s. 465-473) och Ingenhoff & Sommer (2011, 
s. 87-88) att det ofta går att urskilja en skillnad i företags CSR-inriktning, vilket vi anser 
gör förklaringen till att de lika svaren snarare beror på respondentpositionens kunskap i 
ämnet alternativt att våra frågor inte lyckats återge denna faktor på bästa sätt, trots stöd från 
tidigare studier, se bilaga 1.  

5.2.2 Hotellföretag och dess tjänsters betydelse för kunden 
När respondenterna skulle ta ställning till hur stor andel av sitt företags totala kostnader 
som utgjordes av hotelltjänster framkom att endast två respondenters kostnader överskred 
30 % av företagets totala kostnader. De två respondenterna vilkas hotellkostnader är stora 
tyder på att denna tjänst har en central del i dessa företags verksamheter, företagen kan 
exempelvis vara kringresande försäljningsföretag. I övrigt tyder det på att hotelltjänsten är 
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en tjänst som inte utgör en central del för företagen utan snarare innehåller egenskaper 
gemensamma med andra tjänster vilka underlättar företags verksamhet. Solomon (2009, s. 
357) menar att då en tjänst är en central och viktig del av företagets verksamhet gör 
företaget i större utsträckning rationella och mer genomtänkta överväganden vid köp, 
jämfört med om tjänsten är av mindre vikt. Resultaten från fråga 11, hur viktig 
hotelltjänsten är för företaget, visar en annan aspekt av hotelltjänstens betydelse. Av de 40 
företag som svarat att kostnader för hotelltjänster motsvarade 0-10% av företagets totala 
kostnader var det endast två företag som angivit att hotelltjänster inte alls var viktiga för sin 
verksamhet. Dessa två företag gör enligt Miljöstyrningsrådet 2 (2012) och Solomon (2009, 
s. 357) mindre ansträngningar vid värderingen av olika hotellföretags CSR-kommunikation, 
då tjänsten är av mindre betydelse. Vi bör även nämna att frågan innehöll en stor spridning 
i frågans svar, vilket vi anser tyder på att hotelltjänsten ses olika viktig utifrån olika 
kundföretag.  

5.2.3 CSRs relativa vikt 
På frågan om företagskunder tar hänsyn till CSR vid bedömning av hotellföretag framgick 
att 61,70 % av respondenterna skattade sin hänsyn till hotellföretags ansvarstagande mellan 
fem och sju på den sjugradiga skalan, vilket tyder på vikten av CSR-kommunikation. 
Däremot fick ansvarstagande näst lägst medelvärde då olika parametrar vid bedömning av 
hotellföretag värderades. Sammantaget tyder detta på att företagskunder anser att CSR är en 
viktig aspekt vid bedömning av hotellföretag men i relation till andra faktorer är det inte 
speciellt viktig. Detta samstämmer med det som Solomon (2009, s. 368) konstaterat men i 
kontrast med vad Schmeltz (2012, s. 41) visar, nämligen att socialt ansvarstagande 
rankades näst högst efter hög kvalitet. Forskning visar att om allt annat är lika väljer 
kunderna det alternativ som förknippas med CSR (McWilliams & Siegel, 2001, s. 121). I 
inledningen såg vi att hotellföretaget får allt svårare att differentiera sig (Schofield & 
Katics, 2006, s. 126-127) och att CSR-kommunikation därför kan vara en väg till 
differentiering. Med hänsyn till att kunderna, trots att de rankade CSR lågt i relation till 
andra differentieringsmedel från hotellföretagen, rankade värdet av CSR-kommunikation 
som viktigt antyder det att CSR-kommunikation kan användas i differentieringssyfte. Dock 
ska det noteras att CSR enligt Mohr et al. (2001, 66-68) och Europeiska kommissionen 
(2008, s. 109) ofta värderas högt men trots detta inte påverkar kunders beslut att köpa ett 
företags tjänst. 

Frostenson et al. (2011, s. 37) menar att CSR kan relateras till kvalitet och att exempelvis 
olika miljöstämplar bidrar till att höja kvaliteten på en tjänst. Empirin indikerar att kunder 
särskiljer dessa parametrar då en signifikant skillnad är visad mellan dem. Detta kan betyda 
att kunder ser ytterligare värde i kvalitetsparametern än vad som ryms inom företagets 
ansvarstagande eller att dessa parametrar av kunder inte alls förknippas. 
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5.3 CSR-kommunikationsdelen vad? 

5.3.1 CSR-kategorier 
I Fråga 14 fick respondenterna svara på hur de värderar de olika kategorierna av CSR-
arbete i förhållande till vad hotellföretagen bör vara engagerad i. Du et al. (2010, s. 16) 
menar att företag använder sin egen verksamhet som utgångspunkt när de värderar CSR-
kommunikation och att företagen tenderar att föredra den typ av CSR-arbete som de själva 
är engagerade i. Utifrån våra svar om kundföretagets eget CSR-arbete kan vi inte uttala oss 
om hur kundföretaget i sitt eget företag värderar de olika kategorierna, även om det finns en 
svag indikation på att kundföretagen främst är engagerade i ekonomiskt, efterföljt av 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. I förhållande till vilken kategori kunderna 
värderar högst att hotellföretagen engagerar sig i fanns något tydligare indikationer på 
skillnader mellan kategorierna, där den miljömässiga kategorin värderas högst följt av den 
sociala och sist den ekonomiska. Denna typ av värdering hos företagskunderna 
samstämmer med vad Du et al. (2010, s. 16-17) kallar individualister, nämligen att det är 
viktigt att det egna företaget maximerar sin egen nytta i relation till andra företag, i studiens 
fall hotellföretag. Resultatet ger viss indikation på att företagskunder prioriterar ekonomisk 
ansvarstagande och således avkastning för sitt eget företag samtidigt som de uppskattar att 
företag runt omkring dem tar ansvar för samhället och framförallt miljön. 

När respondenterna får en fråga där de olika kategorierna explicit nämns kan de svara hur 
de vill värdera de olika kategorierna. Kunders explicita värdering är oftast mer CSR-vänlig 
jämfört med hur de faktiskt handlar (Europeiska kommissionen, 2008, s. 109; Mohr et al. 
2001, s. 66-68). Därför inkluderade vi fråga 15 i vår enkät där respondenterna fick värdera 
olika budskap utan att känna till deras kategori. Frågorna grundar sig i tidigare forskning, se 
bilaga 1, och Cronbach alpha-testerna visade goda värden för budskapens 
kategoritillhörighet men vi vill ändå reservera oss för att buskapen kan tolkas tillhöra olika 
kategorier. Data från fråga 15 indikerar att företagskunderna föredrar CSR-kommunikation 
från den ekonomiska kategorin efterföljt av den sociala och sist den miljömässiga 
kategorin, vilket skiljer sig från respondenternas svar i fråga 14. Denna skillnad kan tolkas 
som att Europeiska Kommissionen (2008, s. 109) och Mohr et als. (2001, s. 66-68) 
resonemang stämmer, kunderna vill framställa sina värderingar som mer CSR-vänliga i 
jämförelse med hur de faktiskt handlar då de ska värdera ett budskap då blir finner de 
ekonomiska budskapen mer tilltalande. Den ekonomiska kategorin är av Europeiska 
kommissionen (2001, s. 6-7) förknippad med lönsamhet för både kund och leverantör och 
ifrågasatt som CSR-arbete. Detta indikerar att kundföretag inte ser CSR-arbete som lika 
viktigt i jämförelse med ekonomiska aspekter av hotelltjänsten vilket vi även sett i fråga 13. 
Då empirin från fråga 14 och 15 visar olika svar i hur företagskunderna värderar CSR-
kategorier kan vi inte uttala oss om företagskunder värderar en kategori av CSR-
kommunikation högre än de andra kategorierna. 

5.3.2 CSR-nivåer 
Företagskunderna såg den sammanslagna ekonomiska och legala nivån och den etiska 
nivåns budskap som likvärdigt tilltalande medan den filantropiska nivån värderades lägre. 
Denna rangordning är den samma som framkom i Maignans (2001, s. 65) undersökning av 
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tyska och franska kunder, vilket även stödjer resonemanget att europeiska kunder har en 
liknande syn på ansvarstagande (Maignan, 2001, s. 69-70; Van de Ven; 2008, s. 339, 350). 
Carroll (1991, s. 42-43) menar att de underliggande nivåerna av CSR måste vara uppfyllda 
innan ett företag kan kommunicera högre nivåer av CSR. En anledning till att 
företagskunder i vår studie anser att de filantropiska budskapen är mindre tilltalande än de 
etiska och den sammanslagna ekonomiska och legala nivåns budskap kan vara att 
företagskunderna inte anser att de underliggande nivåerna av CSR är uppfyllda av 
hotellföretag. Om hotellföretagen skulle välja att inte kommunicera filantropiska budskap 
menar Carroll (1991, s. 41-42) att hotellföretaget inte skulle uppfattas oetiskt, däremot 
menar han att filantropiska aktiviteter ofta är förväntade på något sätt. Ingenhoff & Sommer 
(2011, s. 87-88) menar att företag praktiskt använder filantropiska CSR-budskap för att 
differentiera sig mot andra företag.  Eftersom företagskunderna angivit att de värderar 
ansvarstagande högt och att de tar hänsyn till hotellföretags ansvarstagande vid val av 
hotellföretag finns det således incitament för hotellföretagen att kommunicera vissa 
filantropiska CSR-budskap för att differentiera sig från konkurrenter. Det ska tilläggas att 
vi tolkar den filantropiska nivån av CSR-kommunikation, med medelvärde 4,6, som 
tilltalande för företagskunder även om den är mindre tilltalande än den sammanslagna 
ekonomiska och legala nivån samt den etiska nivån. Hotellföretag kan därför använda 
filantropiska kommunikationsbudskap då de tilltalar en del av undersökningens 
företagskunderna. 

Våra svar antyder att den ekonomiska och legala sammanslagna nivån av CSR-
kommunikation värderas högst av nivåerna, dock inte signifikant skild från den etiska 
nivån. Att denna nivå sågs som mest tilltalande kan tolkas som ett samband med vad 
företagskunderna anser är en av de viktigaste faktorerna vid val av hotellföretag, pris 
(Solomon, 2009, s. 368). Skulle hotellföretag fokusera på de ekonomiska och legala 
nivåerna av CSR-arbete till skillnad från de etiska och filantropiska nivåerna innebär det att 
hotellföretaget bland annat kan erbjuda billigare hotelltjänster med samma marginaler som 
om priset hade varit högre och hotellföretaget hade ägnat sig åt filantropiskt CSR-arbete. 
Europeiska kommissionen (2008, s. 107) och Golob (2008, s. 92) menar även att 
ansvarstagande inom denna sammanslagna ekonomiska och legala nivå inte borde räknas 
till CSR och endast ansvarstagande över lagstadgad nivå bör ses som CSR. Ingenhoff & 
Sommer (2011, 87-88) menar vidare att intressenter förväntar sig mer än den lagstadgade 
nivån av ansvarstagande.  Detta kan innebära att respondenterna inte funnit denna 
sammanslagna nivå av budskap som en del av CSR-arbete och därför värderat dessa 
budskap högt av andra anledningar, exempelvis att kundföretagen förknippar dem med ett 
lägre pris. Vikten av prismedvetenhet kan vara en bidragande faktor till hur 
företagskundernas uppfattar och värderar nivåer av CSR-kommunikationen. Att 
företagskunderna anser att den sammanslagna ekonomiska och legala nivån samt den etiska 
nivån av CSR-kommunikation som mest tilltalande kan även bero på att dessa nivåer av 
CSR-kommunikation är förknippade med hotellföretagets dagliga verksamhet. Carroll 
(1991, s. 41) menar att den etiska nivån av CSR-arbete kan ses som legitimitetsskapande 
för det kommunicerande företaget. Enligt Jahdi & Acikdilli (2009, s. 108) riskerar företag 
mötas av skepticism om de kommunicerar sådant som inte är förknippat med sin egen 
verksamhet, vilket användandet av filantropiska budskap i många fall innebär.   



 72"

Golob et al. (2008, s. 92-93) menar att kunder med stort eget CSR-engagemang tenderar att 
ha höga krav på företags CSR, framförallt på etisk och filantropisk nivå då den 
sammanslagna ekonomiska och legala nivån inte ses som CSR-arbete av kunder. Vi kunde i 
fråga 6 se att företagskunderna ansåg att CSR var till stor utsträckning en integrerad del i 
företagskundernas dagliga verksamhet, vilket tyder på att de har ett stort eget CSR-arbete 
och därmed enligt Golob et al. (2008, s. 92-93) kan ha höga förväntningar på 
hotellföretagens etiska och filantropiska CSR-kommunikation. Resultatet av vår studie 
visar att detta endast stämmer på den etiska nivån och inte på den filantropiska nivån. I 
Golob et als. (2008, s. 92) studie framgick att deras respondenter hade svårt att skilja 
filantropiska och etiska budskap från varandra. Då resultatet från vår studie visat en 
statistiskt säkerställd skillnad i hur tilltalande respondenterna finner de filantropiska och 
etiska budskapen menar vi att våra svar antyder att företagskunderna gör skillnad på de två 
olika nivåerna och därmed inte blandar ihop dessa. 

Rangordningen av nivåerna vår studie indikerat samstämmer med vad Maignan (2011, s. 
69) och Aupperle et al. (1985, s. 455-457) visade i sina studier att den sammanslagna 
ekonomiska och legala nivån och den etiska nivån var att föredra före filantropiska nivån, 
och att de filantropiska budskapen inte var lika tilltalande. Deras studier visade, till skillnad 
från vad våra data indikerar, att kunderna kunder särskilja på samtliga nivåer. Carroll 
(1991, s. 41) visar att intressenter förväntar sig att företag engagerar sig och gör mer än den 
lagstadgade nivån av ansvarstagande. Vårt resultat tyder på att så även är fallet i vår studie 
då företagskunder finner etiska budskap likvärdigt tilltalande som de ekonomiska och 
legala budskapen. 

Korrelationsanalyserna mellan de olika påverkande kundföretagsfaktorerna och vad 
företagskunderna värderar av hotellföretags CSR-kommunikation visade alla värden nära 0. 
Detta indikerar att företag utgår från det kommunicerande företagets branschs faktorer för 
att bestämma hur CSR-kommunikation från dessa företag värderas. Detta samstämmer med 
Du et al. (2010, s. 12-14), Jahdi & Acikdilli (2009, s. 108) och Porter & Kramers (2006, s. 
84) åsikt att det kommunicerande företaget bör kommunicera CSR-arbete förknippat med 
sin egen verksamhet och bransch och går emot det Schlegelmilch & Pollach (2005, s. 271) 
och Heitbrink et al. (2010, s. 295) menar, nämligen att det kommunicerande företaget bör 
utgå från kundföretagets eget CSR-arbete vid utformningen av CSR-kommunikation. 

5.4 CSR-kommunikationsdelen hur mycket? 
I dagsläget indikerar våra svar att respondenterna anser sig få mindre än önskvärd mängd 
CSR-kommunikation från hotellföretagen inom samtliga kategorier av CSR-
kommunikation. Det ska dock nämnas att endast kommunikation av den sociala kategorin 
signifikant skiljer sig från önskvärd mängd. Utan att uttala oss om hur kundföretag 
uppfattade mängden CSR-kommunikation tidigare kan svaret att respondenterna anser sig 
få mindre än önskvärd mängd CSR-kommunikation liknas med vad Arvidsson (2010, s. 
349-350) visar i sin studie av skandinaviska stora företag att de till större utsträckning 
efterfrågar mer CSR-kommunikation än tidigare. Du et al. (2010, s. 10) och Morsing et al. 
(2008, s. 108) menar att otillräcklig mängd CSR-kommunikation resulterar i att kunder inte 
känner till vad hotellföretagen företar sig i form av CSR-arbete. Mohr et al. (2001, s. 67) 
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konstaterar att kunder anser det svårt att väga in CSR i köpbeslut på grund av att de inte får 
efterfrågad information om företagets CSR-arbete. Holcomb et als. (2007, s. 471) gör 
samma konstaterande i sin studie av kunder till världens tio största hotellkedjor. Det 
ovanstående talar för att hotellföretag skulle kunna öka mängden CSR-kommunikation. 

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att för mycket CSR-kommunikation har ett 
positivt samband med ökad skepticism hos företagskunder (Du et al. 2010, s. 10; Lindgreen 
& Swean, 2010, s. 2). Om hotellföretagen beslutar sig för att öka mängden CSR-
kommunikation är det även viktigt att påpeka att grunden till CSR-kommunikationen 
fortfarande måste grundas i genuint CSR-arbete, annars riskerar hotellföretagen att bli 
anklagade för greenwash (Borglund et al., 2008, s. 124; Lyon & Maxwell, 2006, s. 2-5).  

Företagskundernas värdering av hotellföretags mängd av CSR-kommunikation har 
korrelerats med företagskundernas uppfattade relativa vikt av CSR, kostnad för 
hotelltjänster och vikt av hotelltjänster. Resultatet visade att det inte finns någon korrelation 
mellan hur dessa faktorer påverkar hur mycket CSR-kommunikation från hotellföretag, 
företagskunderna uppfattar sig få idag. Detta styrker argumentet att hotellföretagen bör utgå 
från sin egen verksamhet vid beslutandet av CSR-kommunikation vilket även påvisats av 
Du et al. (2010, s. 12-14), Jahdi & Acikdilli (2009, s. 108) och Porter & Kramer (2006, s. 
84). 

5.5 CSR-kommunikationsdelen vilken kanal? 
Utifrån fråga 17 om genom vilken kommunikationskanal kundföretag önskar få 
hotellföretagens CSR-kommunikation indikerar resultatet att de indirekta 
kommunikationskanalerna är att föredra framför de direkta kommunikationskanalerna. 
Detta resultat samstämmer med vad Birth et al. (2008, s. 191) och Du et al. (2010, s. 13) 
anser om indirekta och direkta kommunikationskanaler. De menar att indirekta 
kommunikationskanaler är mer effektiva att använda för företag för att nå ut med sin CSR-
kommunikation. Utifrån våra värden för cronbach alpha på de två indelningarna av 
kommunikationskanaler kan dock diskuteras hur vida dessa är användbara. Då värdena är 
strax över respektive strax under godtagbart värde på cronbach alpha kan det finnas andra 
indelningar för kommunikationskanaler som företagskunder klustrar tillsammans. Trots 
detta antyder resultatet att de indirekta kommunikationskanalerna av företagskunder är mer 
omtyckta då samtliga indirekta kommunikationskanaler rankas högre än alla direkta 
kommunikationskanaler. 

Resultatet indikerar även att företagskunderna helst får information om hotellföretagens 
CSR-arbete via hotellföretagens hemsida, vilket även kunderna till världens största hotell 
värderar högst (Mohr et als., 2001, s. 67). Jahdi & Acikdilli (2009, s. 110) och Morsing 
(2008, s. 177) menar att kontrollerade kommunikationskanaler likt företagets hemsida 
innebär att företaget har kontroll och kan styra över vad som skall publiceras. I motsats till 
denna fördel saknar kontrollerade kommunikationskanaler trovärdighet i relation till 
okontrollerade kommunikationskanaler.  
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Resultatet antydde att den kommunikationskanal som var lägst värderad av respondenterna 
var sociala medier. Detta resultat samstämmer med Mangold & Faulds (2009, s. 358) 
påstående att många företag fortfarande är skeptiska till användandet av sociala medier, 
exempelvis Facebook och Twitter, i kommunikationssyfte. TV & radio samt tidningar var 
också lågt rankade av företagskunderna vilket indikerar att de direkta 
kommunikationskanalerna är lägre värderade för CSR-kommunikation. Detta skulle kunna 
förklaras av att dessa kanaler är förknippade med reklam vilka har till syfte att övertyga 
mottagaren snarare än att informera mottagaren så denne kan ta ett beslut med bra underlag 
(McWilliams et al., 2006, s. 5; Schramm & Roberts, 1971, s. 34-35).  

En förklaring till att företagskunder föredrar kommunikation via hemsida kan vara att de 
vill ha möjligheten att jämföra olika hotellföretags ansvarstagande mot varandra vilket 
enligt Pollach (2005, s. 286) är enkelt när informationen presenteras via företagens 
hemsidor. När kommunikation snarare sker via företagets sociala medier liksom andra 
direkta medier, TV/radio och tidningar vilka våra företagskunder rankat lågt, kan 
mottagarna få svårigheter att jämföra olika hotellföretags CSR-kommunikation. Då CSR 
enligt tidigare diskussion kan ses som ett differentieringsmedel kan företagskunderna vilja 
kunna jämföra dessa alternativ mot varandra precis som de kan göra med pris från olika 
hotellkedjor för att på så vis kunna fatta ett genomtänkt beslut. Vidare menar vissa av de 
intervjuade kunderna från Mohr et als. (2001, s. 67) studie att kontrollerad kommunikation 
via medier skapade otrovärdighet vilket även samstämmer med vad Jahdi & Acikdilli 
(2009, s. 110) hävdat kring direkta kommunikationskanaler. 

Vår studie antyder att företagskunder föredrar CSR-kommunikation via hotellföretagets 
hemsida och andra indirekta kommunikationskanaler. Samtidigt visar Morsing (2008, s. 
108) och Matten & Moon (2008, s. 405) att europeiska företag går mot en amerikanisering 
av CSR-kommunikation vilket innebär mer omfattande och mer övertygande CSR-
kommunikation, både vad gäller meddelanden och kanaler. Våra data tyder på att 
hotellföretag ej borde gå mot den del av amerikanisering av sin CSR-kommunikation 
vilken innebär ökad användning av direkta kommunikationskanaler.  

Vår empiri pekar på en skillnad mellan de indirekta och direkta kommunikationskanaler, 
där de indirekta kommunikationskanalerna är mer omtyckta. Ingenhoff & Sommer (2011, s. 
88) menar dock att bör vara i de kommunicerande företagens intresse att hitta alternativa 
sätt att CSR-kommunicera via direkta kommunikationskanaler för att uppnå differentiering. 
Detta indikerar att hotellföretag till viss del kan använda de indirekta kanalerna för att 
uppnå differentiering eller för att locka mottagaren att läsa mer om företagets 
ansvarstagande på hotellföretagets hemsida eller liknande indirekt kommunikationskanal. 
Att utveckla kommunikationskanaler direkt mot kunder är även något Podnar (2008, s. 76-
77) anser viktigt, då användningen av dessa endast är i början av sin utveckling i CSR-
kommunikationssammanhang.  
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6. Slutsats 

6.1 Forskningsfrågans besvarande 

Utifrån studiens data och de presenterade analyserna kommer vi här besvara studien 
forskningsfråga. 

Hur uppfattas och värderas svenska hotellföretags CSR-kommunikation av stora 
kundföretag? 

För att besvara forskningsfrågan delades CSR-kommunikationen upp i delarna, vad, hur 
mycket och vilken kanal? Innan vi redovisar våra slutsatser inom dessa huvudkomponenter 
vill vi belysa betydelsen av CSR-kommunikation i vår kontext. Kundföretagen värderar 
CSR-kommunikation lågt i förhållande till andra faktorer såsom pris, kvalitet och kvalitet 
men anser fortfarande att CSR är en viktig aspekt i valet av hotellföretag. Då 
hotellföretagen har allt svårare att differentiera sig med exempelvis pris och kvalitet anser 
vi, i linje med vad tidigare forskning visat, att vår studie indikerar att CSR-kommunikation 
kan vara ett alternativ för att uppnå differentiering. 

Kategoriindelningen av CSR-kommunikation gav oss inget entydigt svar på vad CSR-
kommunikationen önskas innehålla. När företagskunderna fick välja mellan de olika 
kategorierna valdes miljömässigt ansvar. När de istället skulle ta ställning till budskap från 
de olika kategorierna föredrogs de ekonomiska budskapen främst efterföljt av de sociala 
och sist de miljömässiga budskapen. Vidare indikerade vår studies reslutat att 
respondenterna hade svårigheter att placera olika budskap i de kategorierna de tillhörde. 
Anledningarna till dessa skiftande resultat kan bero på att kategorierna inte är ett rättvisade 
sätt att dela upp CSR-kommunikation. Det kan även bero på mätfel, att våra buskap inte 
mäter de avsedda kategorierna samt att det finns en komplexitet i varje budskap då dessa 
kan uppfattas tillhöra flera olika kategorier. Med detta i åtanke kan vi inte utifrån vår 
undersökning uttala oss om någon kategori av CSR-kommunikation är mer önskvärd än 
någon annan.  

I nivåindelningen av CSR-kommunikation var svaret på vad tydligare. Vår studie indikerar 
att den sammanslagna ekonomiska och legala nivån samt den etiska nivån värderas högre 
än den filantropiska nivån. Detta antyder att företagskunderna värderar CSR-
kommunikation som har anknytning till hotellföretagens dagliga verksamhet vilket stödjer 
vissa tidigare forskares resonemang. Resultatet visar dock att de filantropiska budskapen 
fortfarande värderas och kan i vissa fall därför användas i differentieringssyfte. 

Företagskunderna anser den mängd CSR-kommunikation de erhåller från hotellföretag är 
något mindre än önskvärd mängd. Resultatet indikerar att företagskunder anser sig få minst 
kommunikation om hotellföretags sociala ansvarstagande. 
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Hotellföretagens hemsida är den kanal för CSR-kommunikation kundföretagen värderar 
högst. Sociala medier tillsammans med de andra medierna, TV/radio och tidningar värderas 
lägst och skiljer sig avsevärt från de högst rankade kanalerna. Våra tester antyder att vår 
indelning av indirekta och direkta kommunikationskanalerna möjligtvis inte är helt korrekt. 
Däremot indikerar svaret att de indirekta kommunikationskanalerna är av företagskunder 
mer omtyckta än de direkta kommunikationskanalerna då samtliga indirekta 
kommunikationskanaler värderades högre än samtliga direkta kommunikationskanaler. 

Vår studie indikerar att företagskundernas påverkande faktorer, såsom kundföretagets eget 
CSR-arbete, kundföretagets uppfattade relativa vikt av CSR, hotelltjänstens kostnad för 
kundföretag och vikten av hotelltjänster för kundföretaget inte har nämnvärd betydelse för 
hur CSR-kommunikation från hotellföretag uppfattas och värderas. Dessa värderingar 
grundar sig snarare i hotellföretagens verksamhet och karaktäristika. Detta antyder att 
hotellföretagen borde se till sin egen verksamhet och bransch vid beslutandet av CSR-
kommunikation och inte till företagskundernas verksamhet och CSR-arbete. Då svaren från 
studien indikerar att det inte korrelerar med kundföretagens påverkande faktorer kan vi anta 
att de slutsatser vi i detta kapitel presenterat är stora privata svenska företags gemensamma 
åsikter om hotellföretags CSR-kommunikation och således indikerar normer i hur 
hotellföretags CSR-kommunikation värderas. 

6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 
Denna studie har bidragit till kunskap inom forskningsområdet CSR-kommunikation, vilket 
har efterfrågats av bland annat Clark (2000, s. 376-377), Du et al. (2010, s. 17), Hietbrink et 
al. (2010, s. 295-296) och Podnar (2008, s. 75, 80). Vår studie har utgått från givna sändare, 
svenska hotellföretag och givna mottagare, intressentgruppen stora privata svenska 
kundföretag, och med dessa förutsättningar undersökt CSR-kommunikation utifrån tidigare 
forskning om CSR-kommunikationen och dess indelningar. Genom detta har vår studie 
teoretiskt bidragit i de olika CSR-kommunikationsforskningsdelarna, vad, hur mycket och 
genom vilken kanal. Vidare har vi tittat på de olika delarna i samma undersökning istället 
för att isolerat titta på en av delarna. Detta har gett en bredare beskrivning och kunskap av 
CSR-kommunikation i vår givna kontext. På så vis har vi ett större underlag för vår 
tolkning att åsikterna om CSR-kommunikation inte är beroende av kundföretagets egna 
påverkande faktorer utan att det finns gemensamma åsikter om CSR-kommunikation, vilket 
indikerar att det är främst sändarens kontext som styr värderingar och uppfattningar om 
CSR. 

Vi har vidare bidragit till forskning genom att se att CSRs relativa vikt är låg vid 
hotelltjänstbedömning samtidigt som, paradoxalt nog, kunder vill ha mer information om 
hotellföretags CSR-arbete samt att hotellföretag och dess kontext är karaktäriserad av 
framstående CSR-arbete (Bohdanowicz & Zientara, 2008, s. 272). 

Inom CSR-kommunikationskanalsforskningen (se exempelvis Ingenhoff & Sommer, 2011, 
s. 86; Lindgreen et al., 2009, s. 130) bidrar denna studie till företagskunders värderingar av 
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olika kommunikationskanaler. Vi kan se att kunder värderar de kanaler där de själva kan 
inhämta CSR-kommunikation uteslutande högre än att få informationen skickad till sig via 
olika kanaler. Våra resultat från vår kontext indikerar till skillnad från vad viss tidigare 
forskning menat (Morsing et al., 2008, s. 102, 105), att kunder värderar CSR-
kommunikation från företagen utan mellanled högre än CSR-kommunikation via en 
oberoende organisation. Vår studie bidrar även till den aktuella forskningen om sociala 
medier då denna kanal i vår studie sattes i relation till andra kommunikationskanaler för att 
kommunicera CSR-budskap i ett företagskundssammanhang. 

6.2.2 Praktiskt bidrag 
Vår studie har för avsikt att kunna användas som grund och beslutsstöd för hotellföretag i 
Sverige vid beslut om CSR-kommunikation till den viktiga intressenten företagskunder. 
Med hjälp av studiens resultat kan hotellföretag möta och eventuellt överträffa det 
företagskunder värderar och således möjliggöra att ta del av de fördelar forskare (se 
exempelvis Du et al., 2010, s. 9, 17; Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 106; Luo & Bhattacharya, 
2006, s. 3; McWilliams & Siegel, 2001, s. 121; Porter & Kramer, 2006, s. 80; Solomon et 
al., 2010, s. 8; Vallaster, Lindgreen & Maon, 2012, s. 34) tidigare visat att CSR-
kommunikation kan ge. 

Resultaten är direkt användbara för hotellföretagen i sin CSR-kommunikation till stora 
företagskunder och ambitionen är att kunskapen även kan appliceras vid CSR-
kommunikation till mindre företagskunder på lång sikt. Detta då Arvidsson (2010, s. 340, 
344), Lasswell (1948, i Schramm & Roberts, 1971, s. 86) och Pellegrino & Lodhia (2012, 
s. 70) menar att mindre företag tenderar att ta efter större företags agerande och 
uppfattningar av CSR-arbete och CSR-kommunikation. Våra indelningar har även till syfte 
att ge en större långsiktighet än de enskilda budskapen då värderingar av dessa tenderar att 
förändras långsammare än värderingar av specifika budskap (Rolands, 2004, s. 116). 
Vidare såg vi att studien indikerade att kundföretagets egna påverkande faktorer inte 
påverkade studien särskilt vilket antyder att hotellföretagen snarare bör fokusera på att 
kommunicera det hotellföretag förknippas med än att försöka nå det kundföretaget är 
förknippat med i sin CSR-kommunikation. 

Vår studie indikerar att kundföretagen får något mindre än tillfredställande mängd CSR-
kommunikation från hotellföretagen samt att företagskunder värderar de indirekta 
kommunikationskanalerna högre än de direkta. Studien presenterar nio 
kommunikationskanaler och dess inbördes ranking vilket kan hjälpa hotellföretagen att 
bestämma genom vilka kanaler de ska kommunicera sin CSR-kommunikation. 

Genom vår studie har vi genererat kunskap vilket kan hjälp hotellföretags arbete med sin 
CSR-kommunikation, kunskap vilken även efterfrågats av Bohdanowicz & Zientara (2008, 
s. 289). Utifrån hotellföretagens eget CSR-arbete kan de använda sig utav vår studies olika 
budskap och indelningar för att möta kundernas värderingar och uppfattningar. De kan 
välja kanal utifrån vad de önskar uppnå. Samtidigt vill vi förtydliga för samtliga 
hotellföretag vikten av ”hålla det man lovat”, då det kan få negativa effekter likt 
greenwashinganklagelser om företaget bryter löftet. I denna studie har vi förutsatt att 
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hotellföretaget har det CSR-arbete de också kommunicerar, en förutsättning som inte får 
glömmas bort i praktiken! 

6.3 Studiens begränsningar & framtida forskning 
Ett av våra bidrag till forskningen är att vi belyst hur CSR-kommunikationen uppfattas och 
värderas utifrån flera delar av CSR-kommunikation, då tidigare forskning nästan 
undantaget empiriskt undersökt hur endast en av delarna ska hanteras. Ett förslag till 
framtida forskning är därför att genomföra undersökningar vilka undersöker flera delar av 
CSR-kommunikation simultant för att undersöka om det går att hitta samband i hur de olika 
delarna påverkar varandra. På samma sätt vore en studie likt vår intressant att genomföra i 
andra branscher för att se om det finns eventuella skillnader och likheter i svaren samt om 
det även i dessa fall är leverantörsbranschen som är viktigast att beakta vid CSR-
kommunikationsbeslut. Liknande undersökningar vore även intressant att genomföra i olika 
länder inom hotellföretag då Maignan (2001, s. 69) indikerat att det finns skillnader mellan 
länder i uppfattningar av CSR-kommunikation. 

Morsing & Schultz (2006, s. 332-336) menar att CSR förändras över tiden. Det går att 
hävda att specifik CSR-kommunikation som konkurrensmedel bör ses temporärt då 
Dowling & Pfeffer (1975, s. 125) menar att vad som anses legitimt förändras med tiden 
beroende på hur samhällets normer och värden förändras. Vad som anses legitimitet 
förändras även utifrån vad andra företag företar sig i form av CSR-kommunikation, en 
förbättring av ett konkurrerande företags CSR-kommunikation medför således högre 
förväntningar på andra företag. Utifrån detta vore det intressant att replikera vår studie i 
framtiden för att se om det skett någon förändring i hur hotellföretags CSR-kommunikation 
uppfattas och värderas av stora kundföretag.  

Det vore utifrån legitimitetsteorin även intressant att undersöka mindre svenska företags 
uppfattningar och värderingar av CSR-kommunikation idag och om ett par år. Vår 
undersökning har undersökt stora företag och de normer som finns hos dessa med 
förhoppningen att det inte enbart ska guida hur hotellföretag med fördel kan kommunicera 
med dessa idag utan även ge indikationer inför framtiden då de ska kommunicera med 
mindre företag i och med att Arvidsson (2010, s. 340, 344), Lasswell (1948, s. 86) och 
Pellegrino & Lodhia (2012, s. 70) menar att mindre företag tenderar att ta över större 
företags agerande och vad de värderar gällande CSR. Det vore intressant att undersöka det 
verkliga utfallet av detta resonemang i vår kontext. 

Våra kontrollfrågor om CSRs kategoriindelning indikerade att respondenterna hade svårt att 
skilja de olika budskapen från olika kategorier vilket antingen betyder att kunder har svårt 
att urskilja olika kategorier, att budskap är komplexa och innehåller flera kategorier 
samtidigt eller att vår undersökning innehåller mätfel. Kategoriernas uppdelning och 
relevans för CSR-kommunikation behöver således undersökas ytterligare och mer 
djupgående, förslagsvis genom både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

En av svårigheterna vi ställdes inför i vår studie var att erhålla god access och yttre validitet 
hos respondenterna och samtidigt nå en hög absolut svarsfrekvens i vår undersökning. Det 
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kan argumenteras att vi skulle valt en större stickprovsstorlek för att erhålla ett större 
absolut antal svar, men då vi ansåg det mer troligt att respondenterna skulle besvara vår 
undersökning om vi personligen kontaktade dem, alternativt kontaktade respondenterna via 
en direkt e-mailadress istället för till en info-adress till företaget, valde vi ett mindre 
stickprov för att möjliggöra detta. Detta val grundande sig även i vår strävan att nå en hög 
yttre validitet. Vi ansåg det viktigt för studiens validitet att vår respondent var personen 
vilken köper in och utvärderar hotelltjänster då hotellföretags CSR-kommunikation till 
företagskunder främst vänder sig till denne person. Vårt val i denna kompromiss anser vi 
bidrog till en högre relativ svarsfrekvens och högre validitet. Tyvärr skedde detta på 
bekostnad av den absoluta svarsfrekvensen vilket medför att vi inte med säkerhet kan uttala 
oss om att vårt stickprov motsvarar populationens uppfattningar och värderingar av vad, 
hur mycket och vilken kommunikationskanal hotellföretag med fördel kan hantera sin 
CSR-kommunikation mot företagskunder. Detta motiverar att en mer omfattande studie 
borde genomföras för att bekräfta det denna studie indikerat. 
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Bilaga 1 
Forskning kopplade till enkätundersökningens frågor: 

Fråga Kommentar 
1-2 Du et al. (2011, s. 1534-1535) och Lindgreen et al. (2009, s. 127)  

3 Lindgreen et al (2009, s. 127) 

4 Elkington (69-94). Samt se fråga 15 under kategorier. 

5 Aupperle et al. (1985, s. 456) och Birth et al. (2008, s. 188) 

6 Lindgreen et al. (2009, s. 130), Aupperle et al. (1985, s. 456), Maignan & Ferrell, 
(2000, s. 287) och Golob et al. (2008, s. 88) 

7 Lindgreen et al. (2009, s. 130) och Heitbrink et al. (2010, s. 286-299) 

8 Lindgreen et al. (2009, s. 125-128) 

9 Lindgreen et al. (2009, s. 125-128) och Yanamandram & White (2006, s. 180) 

10 Solomon (2009, s. 368) 

11 Solomon (2009, s. 368) 

12 Ramasamy & Yeung, (2008, s. 121-125, 130), Maignan (2001, s. 62), Schmeltz 
(2012, s. 39) och Golob et al. (2008, s. 88) 

13 Ramasamy & Yeung, (2008, s. 121-125, 130) och Schmeltz (2012, s. 41) 
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14 Se fråga 7. Schmeltz (2012, s. 41) 

15 Två indelningar, nivåer och kategorier vilka inte kan jämföras med varandra, men 
inom de olika indelningarna kan svaren jämföras, kategorier för sig och nivåer för 
sig. 

Kategorier: 
Nielsen & Thomsen (2009, s. 87), Ehrvervs- och Selskabsstyrelsen (2005).  
Murphy et al. (2005, s. 1055), Frostenson et al. (2011, s. 37), Ingenhoff & Sommer, 
(2011, s. 78-79) och Elkington (1997, s.2, 69-94).  

Nivåer: 
Auppere et al. (1985, s. 456), Maignan (2001, s. 64), Ramasamy & Yeung, (2008, s. 
123-125, 130), Hing (2001, s. 119, 122-123), Maignan (2000, s. 291). Schmeltz 
(2012, s. 38-41), de los Salmones et al. (2005 s. 375, 381-382) och Carroll (1991, s. 
39-42) 

16 Mohr et al. (2001, s. 47-48, 67) 

17-18 Mohr et al. (2001, s. 67), Bowd et al. (2006, s. 152), Morsing et al. 2008, (s. 102-
103), Morsing & Schultz (2006, s. 326), Schlegelmilch & Pollach (2005, s. 275-
278) och Pollach et al. (2012, s. 209-210) 
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Bilaga 2 
Mall, telefonsamtal till utvalda företag 
 
Hej XX,  
 
Mitt namn är Mattias Bergsvik/Oskar Riby och jag tillsammans med min kurskamrat Oskar 
Riby/Mattias Bergsvik läser sista året på Civilekonomprogrammet. Vi skriver just nu vårt 
examensarbete, där vi undersöker kommunikation från hotelleverantörer.  
 
Vi har slumpmässigt valt ut svenska stora företag och valet föll på ert företag som respondent. 
Därför söker vi nu någon person som är ansvarig för inköp/kontraktskrivande med hotellföretag, 
(eller någon på inköpsavdelningen till liknande tjänster),  
Har du något namn och e-mailadress? eller kan du koppla mig vidare? 
 
Tack! 
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Bilaga 3 
E-mail till respondenter 
 
Enkätundersökning av studenter vid Handelshögskolan, Umeå Universitet 

Hej XX,  
 
Vi heter Mattias Bergsvik & Oskar Riby och är två studenter i slutet av våra Civilekonomstudier 
vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. I vårt avslutande examensarbete har vi valt att 
undersöka hur kundföretag uppfattar hotellföretags kommunikation, med särskilt fokus på 
hotellföretags kommunikation om sitt ansvarstagande för miljö och samhälle.  
 
För att undersöka hur företagskunder uppfattar denna kommunikation vänder vi oss till olika 
företag och de personer på företagen som har kontakt med hotellföretag i Sverige för att skriva 
avtal/kontrakt. Därför har vi vänt oss till dig på rekommendation av_______. (Om du inte är den 
person som tecknar avtalet skulle vi uppskatta om du hade möjlighet att skicka kontaktuppgifter 
till den person vi bör kontakta, alternativt vidarebefordra detta e-mail till rätt person på ert 
företag). 
 
Vi skulle uppskatta om du hade möjligheten att besvara den bifogade enkäten, som besvaras helt 
anonymt och tar ca 10 minuter att genomföra. På så sätt bidrar du till forskning om 
kommunikation, att vårt examensarbete kan genomföras och till vår Civilekonomexamen.  
 
Länk till undersökningen (undersökningen stänger den 23 april): 
http://www.webropolsurveys.com/S/75A84BA6B4F310A9.par 
 
 
Om du har några frågor kring studien, tveka inte att höra av dig 
 
Tack på förhand! 
 
Bästa hälsningar 
 
Mattias Bergsvik & Oskar Riby 
 
mabe0174@student.umu.se 
+46 730-65 24 15 
 
osri0001@student.umu.se 
+46 73-545 18 04 



 92"

Bilaga 4 
Påminnelsemail till respondenter 
 
Påminnelse: Enkätundersökning av studenter vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. 

 
Hej, 
 
För några dagar sedan fick du ett e-mail av oss, Mattias & Oskar, där vi undrade om du hade tid 
att fylla i vår enkätundersökning som tar ca 10 minuter att genomföra och handlar om 
kommunikation från hotellföretag. I och med ditt bidrag kan vi sammanställa vårt examensarbete 
och vi sätter stort värde i om du har tid hjälpa oss med detta. 
 
Vi är väldigt tacksamma för alla de svar vi redan har fått in, men eftersom era svar är anonyma 
kan vi inte se om du redan svarat. Om du har redan har svarat på enkäten kan du bortse från 
denna påminnelse och istället ta emot vårt varmaste tack! 
 
Om du inte har hunnit svara eller missat vårt första e-mail spelar ingen roll, men vi vore 
innerligt tacksamma om du hade möjlighet att fylla i vår undersökning nu eller senare, gärna 
innan den 23 april. Undersökningen är helt anonym och tar ca 10 minuter att genomföra. Du 
kommer till webbenkäten via länken nedan:  
http://www.webropolsurveys.com/S/75A84BA6B4F310A9.par 
 
Tack på förhand!  
 
Bästa hälsningar 
 
Mattias Bergsvik & Oskar Riby 
 
mabe0174@student.umu.se 
+46 730-65 24 15 
 
osri0001@student.umu.se 
+46 73-545 18 04 
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Bilaga 5 
Frågeformulär 

 

Kommunikation från hotellföretag 

Vi, Mattias & Oskar, två studenter vid Handelshögskolan Umeå Universitet genomför som examensarbete en 
studie avseende företags uppfattningar av kommunikation från hotellföretag med fokus på kommunikation om 
miljömässigt-, socialt- & ekonomiskt ansvarstagande. Undersökningen vänder sig till personer inom 
kundföretag som har ansvar över hotellköp i Sverige och utvärdering och tar ca 10 minuter att genomföra. 
Alla svar kommer att behandlas anonymt och kan inte kopplas till dig eller ditt företag. 
 
Vi tackar på förhand för att du tar dig tid och besvarar frågorna - du gör vår studie möjlig! 
 
Bästa hälsningar 
Mattias Bergsvik & Oskar Riby 
mabe0174@student.umu.se, osri0001@student.umu.se  
 
 
Vi är tacksamma om du resonerar utifrån din företagsposition när du besvarar frågorna.

 
Frågor om respondenten 

 
1. Ålder 

nmlkj 0-25 nmlkj 26-35 nmlkj 36-45 nmlkj 46-55 nmlkj 56<

 
2. Utbildning 

nmlkj Grundskola nmlkj Gymnasial nmlkj Yrkeshögskola nmlkj Högskola/Universitet nmlkj Doktor/Professor nmlkj Annan

 
3. Innefattar din tjänst på företaget inköp, kontraktstecknande och/eller utvärdering av hotelltjänster? 

nmlkj Ja nmlkj Nej nmlkj Vet ej

 
Företags ansvarstagande 

Företags ansvarstagande (Corporate Social Responsibility) delas ofta upp i tre kategorier: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
- Ekonomiskt ansvar syftar till att skapa ett lönsamt företag som genererar avkastning till ägarna, men samtidigt är ekonomiskt 
ansvar att följa god sed beträffande affärer och redovisning. 
- Miljömässigt ansvar syftar till att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljön och det naturliga kretslopp, lokalt 
som globalt, vilket på något sätt berörs av företagets verksamhet. 
- Socialt ansvar grundar sig i ansvarstagande för frågor angående bland annat etik, hälsa, kultur, säkerhet, villkor, rättvisa och 
samhället, lokalt och globalt.  
 
Vidare i studien använder vi antingen dessa tre kategorier eller när vi pratar om "företagets ansvarstagande" syftar vi 
till det sammanlagda ansvarstagandet av dessa tre kategorier.
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4. Vilka av nedanstående påståenden anser du tillhöra vilken kategori av ansvarstagande? 

Miljömässigt 
ansvar 

Socialt 
ansvar 

Ekonomisk 
ansvar 

Vi tar vårt ansvar genom att källsortera  nmlkj nmlkj nmlkj

Vi tar vårt ansvar genom att stödja bygget av en 
ny skola  nmlkj nmlkj nmlkj

Sedan vårt företag grundades har vi aldrig åtalats 
åtalats för mutor  nmlkj nmlkj nmlkj

Vi ansvarar för att vår personal har god hälsa 
genom massage en gång per månad  nmlkj nmlkj nmlkj

Vi följer god affärssed  nmlkj nmlkj nmlkj

Vi planterar träd i Afrika  nmlkj nmlkj nmlkj

(1 av 3 sidor)
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Kommunikation från hotellföretag 

 
Här följer frågor om ert företag 

 
5. Arbetar ditt företag med någon form av ansvarstagande? 

nmlkj Ja nmlkj Nej nmlkj Vet ej

 
6. Till vilken utsträckning är ansvarstagande en integrerad del i er dagliga verksamhet? 

Mycket
liten 

1 2 3 4 5 6

Mycket
stor 
7 Vet ej

. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj . 

7. Vilken typ av ansvarstagande är ert företag främst engagerad i? 

Jämför den typ av ansvarstagande som står till vänster med det som står till höger i varje rad för att göra din 
bedömning.

 

1 2 3

Ingen 
skillnad 

4 5 6 7
Endast 

Miljömässigt 
ansvar 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Endast Ekonomiskt 
Ekonomiskt ansvar 

Endast Ekonomiskt 
Ekonomiskt ansvar nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Endast Socialt 
ansvar 

Endast Socialt 
ansvar nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Endast 
Miljömässigt 
ansvar 

 

nmlkj
vet 
ej

nmlkj
vet 
ej

nmlkj
vet 
ej

 
8. Är ni kund till något hotellföretag i Sverige? 

nmlkj Ja nmlkj Nej nmlkj Vet ej

 
Om ni svarat Ja på fråga 8 fortsätt då med fråga 9. Om ni svarat Nej eller Vet ej på fråga 8 gå då vidare till fråga 12. 

9. Vilka av följande hotellföretag är ni kund till och hur lång tid har ni varit det? 

0-1 år 2-3 år 4-6 år 7-9 år >10 år

Vi är 
kund, 

men vet 
inte hur 
länge vi 
varit det

Vi är inte 
kund till 
företaget

Rica Hotels  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Scandic hotels  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Best Western  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Elite hotels  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Nordic Choice hotels  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

First hotels  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Annat  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
10. Försök att uppskatta hur stor del av era inköpskostnader som utgörs av köp av hotelltjänster? 

0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
11. Hur viktig är hotelltjänsten för er verksamhet i Sverige? 

Inte 
alls 

viktig 
1 2 3 4 5 6

Mycket
viktig 

7 Vet ej

.  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

(2 av 3 sidor)
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Kommunikation från hotellföretag 

 
Här följer frågor om hotelltjänster och kommunikation från hotellföretag 

 
Om ni är befintlig kund till något hotellföretag i Sverige ber vi dig att tänka på er befintliga relation när ni besvarar följande frågor. 
Om ni inte är befintlig kund eller inte vet om ni är kund idag antag i sådana fall att ni ska ingå ett avtal med hotellföretag när ni 
besvarar följande frågor.

12. Till vilken utsträckning tar ert företag hänsyn till hotellföretagets ansvarstagande vid bedömning av hotelltjänsten? 

Inte 
alls 
1 2 3 4 5 6

Väldigt
mycket 

7 Vet ej

. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj . 

 
13. Hur viktig är respektive faktor vid er bedömning av hotellerbjudande? 

Inte 
alls 

viktig 
1 2 3 4 5 6

Väldigt
viktig 

7
Vet 
inte

Kvalitet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tillgänglighet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Betalningsvillkor  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företagets ansvarstagande  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Pris  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Service  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

14. Vilken typ av ansvarstagande anser ni viktigast att hotellföretaget är engagerad i? 

Jämför den typ av ansvarstagande som står till vänster med det som står till höger i varje rad för att göra din 
bedömning.

 

1 2 3

Ingen 
skillnad 

4 5 6 7
Endast 

Miljömässigt 
ansvar 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Endast Ekonomiskt 
Ekonomiskt ansvar 

Endast Ekonomiskt 
Ekonomiskt ansvar nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Endast Socialt 
ansvar 

Endast Socialt 
ansvar nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Endast 
Miljömässigt 
ansvar 

 

nmlkj
vet 
ej

nmlkj
vet 
ej

nmlkj
vet 
ej
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15. Hur tilltalande finner du dessa budskap om de kommer från ett hotellföretag? 

Inte alls 
tilltaland

e 
1 2 3 4 5 6

Mycket 
tilltaland

e 
7

Ingen 
åsikt

Vi följer arbetsrättsliga 
regler  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi skänker pengar till 
forskning för minskad 
energiförbrukning  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi följer god affärssed  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi är en jämställd 
arbetsplats  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi verkar aktivt 
tillsammans med 
Skatteverket för att 
minska kassafusk 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi använder bara 
ekologiska råvaror  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi hjälper Röda Korset att 
bygga skolor i Sydamerika  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi skriver ut dubbelsidigt  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi prioriterar 
personalhälsovård högt i 
vårt företag  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi planterar träd i Afrika  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi accepterar inte 
mobbning på 
arbetsplatsen  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi skänker reflexvästar till 
svenska dagis  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi källsorterar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi upprättar avtal enligt 
rekommendationer från 
jurist och revisionsbyråer  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Vi klimatkompenserar vår 
utsläpp  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
16. Hur mycket information om hotellföretags olika former av ansvarstagande anser ni er få i dagsläget? 

Ingen 
informatio

n 
1 2 3

Önskvärd 
mängd 

4 5 6

Alldeles 
för 

mycket 
informatio

n 
7 Vet ej

Miljömässigt 
ansvar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Socialt ansvar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ekonomiskt 
ansvar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
17. Hur vill du helst få information om hotellföretags ansvarstagande? 

Vill inte 
alls få 

informatio
n på 

detta sätt 
1 2 3 4 5 6

Vill 
väldigt 
gärna 

informatio
n på 

detta sätt 
7 Vet ej

Hotellföretagets 
hemsida  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hotellföretagets 
nyhetsbrev  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

TV/Radio  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sociala medier  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Genom 
oberoende 
organisationer  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kontaktperson 
på 
hotellföretaget  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tidningar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Hotellföretagets 
årsredovisning  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Personliga 
kontakter  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
18. Vad är viktigast när du söker information om hotellföretagets ansvarstagande? 

Informationen 
kommer till mig från 

hotellföretaget 

Jag kan hitta 
informationen hos 

hotellföretaget 

Informationen kommer 
till mig från en 
oberoende källa 

Jag kan hitta 
informationen hos en 

oberoende källa 

Socialt ansvar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Miljömässigt 
ansvar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ekonomiskt 
ansvar  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

(3 av 3 sidor)
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Bilaga 6 
Tabell till fråga 15, budskapens indelning och medelvärden 

 

Fråga
V

i skänker 
pengar till 
forskning för 
m

inskad 
energiförbruk
ning

V
i planterar träd 

i A
frika

Totalt
Fråga

V
i hjälper 

R
öda K

orset 
att bygga 
skolor i 
S

ydam
erika

V
i skänker 

reflexvästar till 
svenska dagis

Totalt
Fråga

V
i verkar aktivt 

tillsam
m

ans 
m

ed 
S

katteverket 
för att m

inska 
kassafusk

Totalt

A
ntal svarande

46
44

90
A

ntal svarande
44

44
88

A
ntal svarande

44
44

M
edelvärde

4,65
4,48

4,57
4,66

4,27
4,47

M
edelvärde

5,52
5,52

Fråga
V

i använder 
bara 
ekologiska 
råvaror

V
i 

klim
atkom

pens
erar vår utsläpp

Totalt
Fråga

V
i är en 

jäm
ställd 

arbetsplats

V
i prioriterar 

personalhälso
vård högt i 
vårt företag

Totalt
Fråga 3

V
i följer god 

affärssed
Totalt

A
ntal svarande

47
43

90
A

ntal svarande
47

47
94

A
ntal svarande

46
46

M
edelvärde

4,96
5,00

4,98
M

edelvärde
5,74

5,09
5,41

M
edelvärde

6,04
6,04

Fråga
V

i skriver ut 
dubbelsidigt

V
i källsorterar

Totalt
Fråga

V
i följer 

arbetsrättslig
a regler

V
i accepterar 

inte m
obbning 

på 
arbetsplatsen

Totalt
Fråga

V
i upprättar 

avtal enligt 
rekom

m
endati

oner från jurist 
och 
revisionsbyråe
r

Totalt

A
ntal svarande

44
46

90
A

ntal svarande
46

46
92

A
ntal svarande

44
44

M
edelvärde

4,20
5,63

4,93
M

edelvärde
6,04

5,83
5,93

M
edelvärde

5,18
5,18

S
ocial

M
iljöm

ässig
E

konom
isk

Legal och 
ekonom

isk

E
tisk

Filantrofisk
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