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Empirical research on CSR communication as a differentiation tool in the 

Danish meeting industry 

The report examines the influence of CSR communication in B2B customers purchasing process 

 in the Danish meeting industry. The objective of the report is to explore how Scandic Hotels 

and Comwell Hotels can use CSR communication as a strategic differentiation tool to gain a 

competitive advantage. Our empirical examples have been drawn from interviews conducted with 

CSR managers and sales managers from Comwell Hotels and Scandic Hotels, respectively. 

Furthermore, empirical examples have been obtained from Scandic and Comwell’s corporate 

websites, annual reports and social media accounts.       

  

The report highlights central aspects of Danish meeting industry and examines competitive forces 

which determine the attractiveness of the Danish meeting industry. To examine B2B customers 

buying process Fawzy and Samra’s site-selection framework has been applied. Price, flexibility, 

transparency and confidence in the suppliers’ ability to satisfy customer needs was identified as the 

most crucial criteria. Furthermore, confidence in the suppliers’ ability to satisfy customer needs is 

highly influenced by personal ties. Flexibility, transparency and personal ties are buying criteria 

which reduce the perceived risk of the purchase. However, CSR is only valued to some extent 

depending on the customer. To examine how Scandic and Comwell can gain a competitive 

advantage through CSR communication Matten and Moon’s framework examining implicit and 

explicit CSR communication has been applied. Our analysis has been supplemented 

by Morsing, Schultz and Nielsen’s theory on CSR-communication in a Danish context. The results 

demonstrate that Comwell and Scandic have adopted both implicit and explicit approaches to CSR. 

The findings suggest employees are used in both companies to distribute CSR messages and 

increase credibility among customers. However, both companies refrain from engaging in dialogue 

with B2B customers. Finally, the report discusses whether CSR communication can be a crucial 

buying criterion in a B2B context. The implications of the report suggest that B2B companies 

purchasing meetings for their own consumption are likely to downgrade CSR in their decision-

making process. The customer perceived value is only partly created through CSR 

communication. The majority of the B2B customers anticipate CSR-actives. However, CSR is not 

perceived as a crucial buying criterion. Hence, CSR is perceived as a bonus but not a necessity.  
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Del 1: Indledning, problemformulering, afgrænsning og begrebsdefinition 

 

Indledning 

Gennem det sidste årti er Corporate Social Responsibility (CSR) blevet anerkendt som en 

integreret del af almen forretningspraksis (Mattila & Hanks, 2012). Det forventes, at virksomheder 

påtager et ansvar for de sociale og miljømæssige belastninger, som deres virksomhedsaktiviteter 

kan påføre samfundet. Virksomheder påkræves i omfattende grad at omstille sig til mere 

bæredygtige og socialt ansvarlige produktion og serviceydelser. Samtidig kræver en CSR-strategi 

også et internt fokus på hvorledes socialt ansvarlige købsprocesser foretages i HR-afdelinger, når 

bl.a. møder, seminarer og konferencer afholdes. CSR handler således ikke udelukkende om at sikre 

bæredygtige og socialt ansvarlige kommercielle aktiviteter, men ligeledes må virksomheder 

gentænke organisatoriske processer og købsadfærd (Maignan, Isabelle; Hillebrand, Bas; Mcalister, 

2002).  

 

I Danmark har erhvervsturisme har været i kraftig vækst. Fra 2008-2015 er erhvervsturismen 

vokset med 14% (Visit Denmark, 2017b). Den massive fremgang har især påvirket møde- og 

overnatningsbranchen, transport- og servicesektoren samt detailhandlen. Den internationale 

definition af mødeindustrien er den definition, som Visit Denmark også benytter. Her defineres 

mødeindustrien som inkluderende: konferencer, fagmesser, events og andre former for møder 

(Visit Denmark, 2017a). I 2010 blev der i Danmark afholdt 187.900 møder med 6,9 millioner 

deltagere og en samlet omsætning på 15,3 mia. Ud af Danmarks i alt ca. 700 officielle mødesteder 

afholdes 55% af alle møderne på danske hoteller (Visit Denmark; Dansk Erhverv, 2013). Ligesom 

andre dele af mødeindustrien er hotelindustrien underlagt et voksende krav om etisk 

virksomhedspraksis. 

 

Derfor bliver specielle certifikater for ansvarlighed i stigende grad vigtige for de danske hoteller og 

konferencesteder. Et eksempel er det internationale miljømærke Green Key, som er en ordning, 

der er startet i Danmark, og i dag har 200 medlemmer i Danmark og 2600 medlemmer på 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 5 af 178 
 

verdensplan (Green Key, n.d.). Derudover er internationale certificeringer som LEED og 

APEX/ASTM også populære for virksomheder på mødemarkedet (Kim, Yen--Soon; Zemke & 

Harrah, 2016), da implementering af CSR-initiativer kan styrke virksomhedens 

differentieringsmuligheder på markedet og derved skabe en konkurrencemæssige fordel (Quairel-

Lanoizelee, 2016). 

 

Alle de ovennævnte certificeringer forholder sig primært til det miljømæssige perspektiv af CSR. 

Det har traditionelt set også været den del af CSR, der har vejet tungest i mødeindustrien. Det 

eksisterer eksempelvis begrebet ’grønne møde’, som handler om at mindske møder og events 

negative indvirkning på miljøet (Kim, Yen--Soon; Zemke & Harrah, 2016). CSR bygger imidlertid 

også på en dimension af social ansvarlighed. Ifølge perspektivet den tredobbelte bundelinje vejes 

den miljømæssige, sociale og økonomiske værdi ligeligt (Elkington, 1997). Flere teoretikere 

argumenterer for vigtigheden af det sociale perspektiv i mødeindustrien (Serra-Cantallops, Peña-

Miranda, Ramón-Cardona, & Martorell-Cunill, 2018). Da levering og forbrug af serviceydelsen er 

uadskillelige og sker simultant, vil eksempelvis medarbejderes trivsel være et centralt aspekt for 

kundetilfredshed. Det sociale perspektiv er derfor særdeles essentielt for at optimere udbyder-

kunde-relationen (Serra-Cantallops et al., 2018).  

 

På trods af et voksende fokus på CSR fastslår en undersøgelse fra Meeting Today Trends Survey, at 

kun 27 % af eventplanlæggere, som planlægger eller forventer at planlægge møder i år 2018, vil 

inkorporere CSR-initiativer (Meetings Today, 2018). Den manglende interesse i at integrere CSR-

initiativer i events beskriver Ulrika Martensson, der er kommunikationschef hos CCB således: ”If 

you see conferences as an extension of your brand, and a platform to communicate what you 

stand for, it should be totally natural to implement sustainability, but that’s often not the case” 

(Dykins, 2016). Den manglende efterspørgsel på CSR-initiativer hos kunderne på mødemarkedet 

kan betyde, at mødeudbydere kan miste deres incitament til at implementere CSR-initiativer. 

 

Et stigende antal virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen har indført 

bæredygtighedsinitiativer inden for blandt andet ledelse, arbejdsforhold, miljø og 

menneskerettigheder (Serra-Cantallops et al., 2018). Eksempelvis har 15 danske Comwell-hoteller 
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igangsat en omfattende økologisk omstilling, og hotellernes økologiprocent er vokset til fra 5% til 

50% på under et år (CSR.dk, 2017). Ligeledes har Scandic løbende arbejdet på at reducere skrald, 

hvilket betød, at 69% af affald fra hotelkæden blev genanvendt i 2016 (Scandic Hotels, 2017). 

Hotelkæden har igangsat en omfattende kampagne i samarbejde med RedBarnet, hvor gæster 

opfordres til at donere loyalitetspoint til velgørende formål (CSR.dk, 2018b). 

 

Disse initiativer fra Scandic og Comwell kan imidlertid skydes flere ting. På trods af krav fra 

omverden, hvor danske mødeudbydere må tilpasse sig interessenternes krav om en mere 

ansvarlig drift, kan den manglende interesse fra kunderne i socialt ansvarlig og bæredygtige MICE-

events hæmme incitamenterne til at integrere CSR-strategier hos Scandic og Comwell. Samtidig 

kan det store antal mødesteder have skabt en så stor konkurrence mellem hotellerne, at CSR er 

blevet et nyt konkurrenceparameter, fordi mødeudbyderne på oplever udfordringer i forhold til 

differentiering og markedspositionering. Vi vil derfor undersøge i hvilket omfang kunderne på det 

danske mødemarked stiller krav til CSR hos udbyderne, og hvilken betydning CSR har i kundernes 

købsproces. På den måde søger vi svar på, hvorfor de danske mødeudbydere i stigende grad 

implementerer CSR, og hvilken værdi det skaber for hotelkæderne. Vi tager udgangspunkt i 

følgende problemformulering: 

 

Problemformulering  

Hvorledes kan CSR bruges som et kommunikationsstrategisk redskab for Comwell og Scandic til at 

påvirke kundernes i deres købsproces og derved opnå konkurrencemæssige fordele? 

 

Underspørgsmål  

• Hvordan influerer mødemarkedets rammer måden, hvorpå Comwell og Scandic agerer? 

• Hvordan foretager kunder på det danske mødemarked deres beslutning om, hos hvilken 

udbyder de vil afholde deres møde? 

• Hvordan kommunikerer Comwell og Scandic deres CSR-budskaber? 

• Hvordan kan differentieret CSR-kommunikation påvirke mødekunders købspræferencer? 
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Afgrænsning 

Som det fremgår af indledningen og problemformuleringen beskæftiger vi os med det danske 

mødemarked. Vi afgrænser os til udelukkende at fokusere på det danske mødemarked og det 

danske konkurrentbillede som rammen for analysen. Internationalt data vil vi derfor udelukkende 

bruge til at beskrive nogle generelle tendenser for mødemarkedet. I dag er konkurrentbilledet på 

mødemarkedet meget bredt, og det betyder, at danske mødesteder også har internationale 

konkurrenter. Her afgrænser vi os fra at analysere de danske mødevirksomheders muligheder for 

at differentiere sig overfor udenlandske konkurrenter og fokuserer alene på mulighederne for at 

differentiere sig på det danske marked. 

 

Herudover afgrænser vi os til udelukkende at fokusere på forholdet mellem kunder og udbydere 

på mødemarkedet. Vi anerkender, at information fra kunderne ville have været en værdifuld kilde 

til at besvare vores problemformulering. Vi afgrænser os fra at indhente information fra kunderne, 

grundet projektets omfang, vores tid og ressourcer. Desuden ville informationer indhentet fra 

kunderne sandsynligvis ikke kunne biddrage til repræsentativt billede af kundeforholdet. Vi 

afgrænser os derfor til at undersøge kundeforholdet ud fra informanter fra casevirksomhederne, 

som vi mener kan biddrage med et repræsentativt billede af kundeforholdet.   

 

Vi afgrænser os til at undersøge virksomhedernes identitet på baggrund af den kommunikerede 

identitet, som Balmer definerer som summen af budskaber sendt gennem primære (produkter, 

service, ansattes adfærd), sekundære (kontrollerede kommunikationskanaler f.eks. Hjemmesider, 

reklame, årsrapporter, PR) og tertiære kommunikationskanaler (Word-of-mouth, sociale medier), 

som positionerer virksomheden i interessenternes bevidsthed (Balmer, 2001). Virksomhedernes 

identitet undersøges derfor udelukkende på baggrund af offentligt tilgængelig information og 

måden, hvorpå respondenterne italesætter virksomhederne.  

 

Begrebsdefinition 

I det følgende afsnit vil centrale begreber i vores undersøgelse defineres. 

Vi definerer kommunikationsstrategisk redskab som: “the purposeful use of communication by an 

organisation to fulfil its mission” (Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič, & Sriramesh, 2007, p. 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 8 af 178 
 

3). 

En konkurrencemæssig fordel definerer vi som de ressourcer, der tillader en virksomhed at udvikle 

eller vedligeholde en eller flere forretningsmæssige fordele, som adskiller virksomheden fra 

konkurrenter. 

Vi anerkender, at møde-udbyderne ofte også servicerer private kunder, men pga. projektets 

problemformulering definerer vi kunderelation som forholdet mellem mødeudbydere og 

erhvervskunder. 

Centralt for vores undersøgelsen er møder som serviceydelse, og vi anvender derfor Visit 

Denmarks definition af et møde som et møde skal afholdes eksternt, hvor en leverandør betales 

for leje af lokal (og eksempelvis catering, faciliteter osv.), der skal være mindst 10 mødedeltagere 

tilstede og det skal vare mindst fire timer (Visit Denmark; Dansk Erhverv, 2013). 

Vi mener også, at det er relevant at definere udbud, som ofte foretages i den danske 

mødeindustri. Et udbud er kendetegnet ved, at alle interessererede kan afgive tilbud igennem en 

ansøgnings- og udbudsfase (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2018). Vi skelner ikke mellem 

offentlige eller private udbud, da de overordnede rammer for købet er ens. 

Desuden skelner vi med to forskellige begreber inden for CSR: Intern CSR og ekstern CSR. Intern 

CSR refererer CSR-tiltag rettet mod medarbejderne. Disse tiltag beskæftiger sig hovedsageligt med 

medarbejders psykiske og fysiske arbejdsvilkår, som inkluderer trivsel og sundhed på 

arbejdspladsen, respekt for menneskerettigheder, uddannelsesmuligheder, lige muligheder for 

indflydelse og diversitet.  Ekstern CSR henviser til de CSR-initiativer, som styrker virksomhedernes 

omdømme og legitimitet blandt eksterne interessenter. Eksterne CSR-initiativer relaterer 

eksempelvis til miljø- og dyre beskyttelse, velgørenhedsarrangementer, donationer til 

velgørenhed, sociale tiltag som gavner lokalsamfund eller nationale problematikker som bl.a. 

integration af flygtninge. 

 

Del 2: Videnskabsteoretisk grundlag og metodiske overvejelser 
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Videnskabsteoretisk grundlag 

Dette afsnit har til formål at introducere den videnskabsteori, som afgør hvilken 

verdensopfattelse, der ligger til grund for undersøgelsesdesignet. Metoden anvendt i projektet 

baseres på centrale dele af den hermeneutiske filosofi. Derfor vil vi i dette afsnit redegøre for de 

mest centrale pointer i Gadamers bog ”Sandhed og Metode” (Gadamer, 2004), som omhandler 

den hermeneutiske filosofi. Efterfølgende vil vi beskrive, hvorledes vi metodisk anvender 

hermeneutikken i projektet, herunder analyse og fortolkning til besvarelse af den givne 

problemstilling. Da Gadamer beskriver den hermeneutiske filosofi og ikke angiver 

forskningsmetodiske guidelines (Gadamer, 2004), vil Steiner Kvales udlægning af hermeneutikken 

på metodisk plan (Kvale, 2007) blive anvendt til den empiriske undersøgelse. 

        

Generelt om hermeneutik 

(Gadamer, 2004) mener formålet med den hermeneutiske filosofi er at identificere de universelle 

betingelser for at opnå en almen, gyldig forståelse af undersøgelsesgenstandens betydning. 

Hermeneutikken tager et begrænset realistisk, ontologisk perspektiv, hvor videnskabens 

genstande og den menneskelige forståelse af dem er uadskillelige. Erkendelsesprocessen er 

subjektiv, da individet ikke kan frigøre sig for den forskningsmæssige kontekst, som forskeren 

indgår i. Videnskaben er altså genstand for andre menneskers subjektive forståelse, men gennem 

horisontsammensmeltning kan individet tilnærme sig sandheden.  

 

Tekstfortolkning er et centralt begreb i Gadamers hermeneutiske filosofi, da tekster forsøger at 

gøre krav på gyldighed. Ifølge Gadamer er det meningen med en given tekst, som danner 

rammerne for fortolknings- og forståelsesprocessen. Teksten kan dog ikke forstås neutralt, men 

igennem spørgsmål afprøves dens sandhedsgrad. 

 

Individets forforståelse gør en objektiv fortolkning umulig. Individets forforståelse vil altid være 

præget af fordomme, med hvilke teksten læses. Individets forståelse og refleksion over egne 

fordomme skal bruges til at forholde sig åbent til fremmede fortolkninger. Gadamer beskriver 

individer som historiske væsener, som altid vil være påvirket af historien. Fordomme forstås som 

den konkrete situationen eller kontekst som individet befinder sig i. Individets historie har således 
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indflydelse på individets situation og forudindtagethed. Individets situation er begrænset af 

fordomme, som indskrænker det synsfelt, individet er i besiddelse af, hvilket af Gadamer betegnes 

som individets horisont.  

 

Gadamer beskriver, derfor mødet med andres horisonter som en horisontsammensmeltning, hvor 

fælles forståelse kan opnås i gennem åben dialog. Horisontsammensmeltningen sætter individets 

forforståelse i spil, som udvider individets forståelseshorisont og skaber en ny forståelse af 

forskningsgenstanden. Gadamer understreger, at den nye forståelse ikke omfatter krav om 

enighed, men uenighed er derimod en stimulator til yderligere dialog.  Dialog, tekst og åbenhed er 

centralt for den hermeneutiske spiral. Den hermeneutiske spiral er baseret på en kontinuerlig 

fortolkningsproces, som simulant udvider forståelsen, hvorigennem individet gradvist nærmer sig 

sandheden.   

 

Ovenstående beskrivelse af den filosofiske hermeneutik er fundamentet for, at man bliver bevidst 

om sin forforståelse og bruger den i en forskningsmæssig sammenhæng. Efterfølgende afsnit 

beskriver, hvordan hermeneutikken afspejles i den metodiske fremgang. Herefter beskrives, 

hvorledes interviewteksterne analyseres og fortolkes med udgangspunkt i den hermeneutiske 

tradition. 

        

Metodiske refleksioner 

I den filosofiske hermeneutik er bevidsthed om ens forforståelse essentiel, da den påvirker 

forskningsprocessen og skaber rammerne for ens forståelseshorisont. Vores metodiske 

forforståelse afspejles i projektets metodiske overvejelser, som vil påvirke empiriindsamlingen, 

bearbejdelsesprocessen og resultaterne. Vores teoretiske forforståelse kommer til udtryk i det 

teoretiske afsnit, hvor litteratur er udvalgt på baggrund af vores forforståelse af problemfeltet. Vi 

må også reflektere over vores egen forforståelse som CBS-studerende. Vores baggrund som 

Cand.Merc.(kom.) studerende påvirker vores forforståelse af CSR-kommunikation og 

købsprocesser og dermed projektets problemfelt.   
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Den hermeneutiske metode er kritiseret for, at ”statements are critically interpreted as meaning 

something else than what is manifestly said” (Kvale, 2007, p. 109). Det betyder, at vi som forskere 

må være forsigtige med måden, hvorpå vi fortolker tekst og respondenternes udsagn. Det vil sige, 

at i interviewsituationen samt i vores analyse og fortolkningen af data, skal vi være 

opmærksomme på, hvordan vores egen forforståelse kan medføre fejlkilder. Intersubjektiviteten 

kan påvirke de svar, vi som forskere ønsker at høre (Fog, 2004). De forskellige aspekter af vores 

forforståelse inddrages i forskningsprocessen og vil afgøre, hvorledes ny forståelse af projektets 

problemfelt skabes. Vores spørgsmål i vores interviewguides omhandlende kommunikation om 

CSR eller erhvervskundernes købsproces vil være præget af vores forforståelse, men gennem 

dialog forsøger vi at reducere fejl forårsaget af vores egen intersubjektivitet. 

 

Det er derfor afgørende for projektets resultater, at vi som forskere forsøger at overkomme de 

validitetsproblemer og reliabilitetsproblemer, som den hermeneutiske metode medfører. For at 

udvide vores forståelseshorisont må vi derfor konstant være åbne overfor påvirkning i 

forskningsprocessen. Eksempelvis er vores forforståelse sat i spil under interviewene ved at 

fastholde en åben og nysgerrig tilgang til dialogen mellem os og informanterne. Ved at forfølge 

svar, som ikke er forenelige med vores forforståelse, forsøger vi konstant at udvide vores 

forståelse af problemfeltet. Vores spørgsmål er udformet med en open-ended nature, hvor 

informanterne får mulighed for refleksion og fordybelse. Ligeledes har vi i interviewsituationen 

har fulgt op på hentydninger og indikationer, som kan forårsage fejlagtig fortolkning. Vi har kun 

anvendt ordrette citater fra respondenter eller tekster, som kan reducere validitetsproblemer og 

forkert fortolkning af budskaber. 

 

Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet er den fremgangsmåde, vi har benyttet til at undersøge fænomenet. 

Undersøgelsesdesignet udgør en kombination af fremgangsmåder til indsamling, analyse og 

fortolkning af data (I. Andersen, 2008). Vores projekt indeholder analyser, som har til formål at 

analysere danske mødekunders beslutningsproces, udvalgte hotelkæders eksterne 

kommunikation om CSR, og hvordan denne kommunikation påvirker kundernes beslutning.  
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Vores analyser er baseret på både primær og sekundær empiri, indsamlet gennem henholdsvis 

kvalitative interviews, CSR-rapporter og information fra hjemmesider og sociale medier samt 

rapporter om mødemarkedet. Gennem undersøgelsesdesignet søger vi ny viden om CSR-

kommunikations betydning for kunderelationen på B2B-markedet. Første del af vores 

undersøgelse består i at søge efter eksisterende litteratur på området og interviewe 

salgsansvarlige og CSR-ansvarlige hos henholdsvis Comwell og Scandic Hotels. 

 

På baggrund af vores undersøgelsesfelt og hermeneutiske udgangspunkt har vi anvendt en 

hermeneutisk analyse- og fortolkningsteknik til at bearbejde vores empiri. Den er relevant for 

vores projekt, da vi søger en dybdegående forståelse for mødekunders købsproces, og hvorledes 

CSR-kommunikation påvirker kunder i processen. Da undersøgelsesdesignet er baseret på en 

hermeneutisk videnskabsforståelse, er undersøgelsesdesignet fleksibelt og justeres gradvist, i takt 

med at vi tilegner os ny viden på området. Vores fortolkning af den indsamlede empiri sker 

gennem den hermeneutiske spiral, hvor vi på baggrund af vores forforståelse fortolker 

interviewteksterne, hvorefter vores forforståelse skaber baggrund for nye fortolkninger at 

teksterne osv. Denne proces er uendelig, men i praksis afsluttes den, når brugbar mening er skabt 

(Kvale, 2007). Den hermeneutiske analyse- og fortolkningsteknik kan derfor biddrage til en 

nuanceret og dybdegående forståelse af vores problemfelt.  

 

Vi anvender et eksplorativt undersøgelsesdesign, da vi ønsker en dybdegående forståelse af 

projektets problemfelt. Gennem det eksplorative undersøgelsesdesign kan vi tilegne os nuanceret 

og dybdegående empiri, som åbner muligheden for at undersøge kontekstuelle forhold (I. 

Andersen, 2008). Ekspertinterviews med nøglepersoner fra Comwell og Scandic tilfredsstiller vores 

ønske om fagviden og refleksion på de to afgørende undersøgelsesområder: Købsprocessen og 

kommunikation om CSR. Indsamlingen af data, som beskriver virksomhedernes kommunikation 

om CSR, giver os et overblik over casevirksomhedernes kommunikationsindsats på CSR-området 

samt en mulighed for at analysere specifikke aspekter. Ligeledes har vi på baggrund af 

eksisterende litteratur om virksomheders købsproces givet os en teoretisk forforståelse, som er 

blevet be- eller afkræftet gennem vores interviews. I kraft af vores videnskabelige 
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forståelsesramme har vi gradvist kunne tilpasse undersøgelsesdesignet ved løbende at justere 

problemformulering og problemfeltets fokus. 

 

Udvælgelse af casevirksomheder 

Et casestudie inddrager fænomenets kontekst som en integreret del af undersøgelsens 

problemfelt (Yin, 1994). Det påviser enkeltbegivenheder, hvilket betyder, at vi fokuserer på det 

overordnede fænomen, som i dette konkrete tilfælde er strategisk kommunikation om CSR i 

forhold til erhvervskunders købsproces, hvor vi anvender udvalgte casevirksomheder som 

eksempler på det givne fænomen. 

 

På trods af en generel opfattelse, hvor cases og casestudiet ingen selvstændig værdi har, 

argumenterer Flyvbjerg for det modsatte (Flyvbjerg, 2010). Fordi casestudiet sammenholdes med 

en hypotetisk-deduktiv forklaringsmodel kan vi med gyldighed forklare et specifikt tilfælde ud fra 

generelle hypoteser. Ifølge Flyvbjergs definitioner af forskellige caseudvælgelsesmetoder, mener 

vi, at vores cases bedst kan defineres, som det Flyverbjerg kalder paradigmatiske cases (Flyvbjerg, 

2010). Vores case-udvælgelsesmetode er baseret på ønsket om at udvikle et ‘mønstereksempel’ 

inden for området. Det vil sige, hvordan virksomheder på mødemarkedet kan påvirke 

erhvervskunders beslutningsproces gennem kommunikation om CSR. Da 55 % af møder i Danmark 

afholdes på hoteller (Visit Denmark; Dansk Erhverv, 2013), har vi valgt at basere vores casestudie 

på, hvordan Danmarks største hotelkæder kan bruge CSR som strategisk differentieringsredskab i 

kunderelationen på mødemarkedet. For bedst muligt at kunne besvare vores problemformulering 

havde vi som udgangspunkt udvalgt de tre ledende hotelkoncerner på det danske marked, målt på 

antal hoteller, kapacitet og omsætning. Et afgørende udvælgelseskriterium var, at 

hotelkoncernernes kommunikation om CSR skulle være offentligt tilgængeligt. De udvalgte 

hotelkæder var Arp-Hansen Hotel Group, Scandic Hotels og Comwell (Horesta, 2014). Da Arp-

Hansen Hotel Group ikke ønskede at medvirke i vores undersøgelse, indskrænkede vi antallet af 

casevirksomheder til to; Scandic Hotels og Comwell. 
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Primær empiri  

Vi har indsamlet primær empiri i form af fire kvalitative ekspertinterviews afholdt med salgs- og 

HR-ledere fra henholdsvis Comwell og Scandic Hotels. Gennem transskribering har vi bearbejdet 

vores data, som efterfølgende er blevet brugt som empiriske iagttagelser i analysen. Interviews 

med salgsansvarlige har bidraget til vores forståelse af hvordan mødekunder fortager køb. 

Ligeledes har interviewsne bidraget til vores forståelse og analyse af mødeudbyder og 

kundeforholdet. Interviews med CSR-ansvarlige har haft til formål at bidrage til vores forståelse af 

virksomhedernes incitament til at implementere CSR-initiativer og kommunikere herom, samt 

hvilke muligheder og udfordringer kommunikationen af CSR indebærer. Derudover har vi 

indhentet kommunikationsmateriale i form af hjemmesidetekster, årsrapporter og opslag på 

sociale medier for at analysere virksomhedernes kommunikerede identitet. 

 
Figur 1 beskriver vores respondenter, deres jobfunktion og arbejdsplads. 

 

Den kvalitative metode 

Kvalitative interviews er af de mest essentielle kilder til information om casevirksomhederne (Yin, 

1994). Der er dog både fordele og ulemper ved at anvende den kvalitative metode. Styrkerne ved 

den kvalitative metode er, at vi kan målrette vores undersøgelse til at fokusere på præcis det 

fænomen, vi ønsker at undersøge. Forud for vores interviews har vi udarbejdet en interviewguide, 

som sikrer en rød tråd gennem vores semistrukturerede interviews, hvor vi har defineret 

temaerne for interviewet på forhånd. Den semistrukturerede tilgang skaber mulighed for åben og 

naturlig dialog, hvor spørgsmål ikke nødvendigvis kommer i den tiltænkte rækkefølge. Der er 

mulighed for justeringer af spørgsmål i interviewsituationen, da vi gennem dialogen konstant vil 

tilegne os ny viden om emnet. Vi har ikke foretaget nogen egentlige pilotinterviews, men vi har 
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løbende gennem empiriindsamlingen tilpasset vores interviewguide med det formål at opnå så 

præcise svar som muligt fra vores respondenter. Svagheden ved kvalitative interviews er, at 

informanterne bliver påvirket af deres baggrund, interviewsituationen og spørgsmålenes 

formulering (Brinkmann & Kvale, 2015). Disse faktorer kan påvirke informantens refleksion og 

respons. Eksempelvis må vi som forskere være opmærksomme på, hvordan interviewsituationen 

skrider frem, og hvorvidt informanten føler sig tilpas. Særligt under telefoninterviews må vi som 

forskere være forsigtige, da kropssprog, som signalerer informantens humør og attitude, går tabt 

(Novick, 2008).  

 

Ekspertinterviews 

Ekspertinterviews er interviews med ledere eller eksperter, som ofte besidder magtfulde stillinger 

(Kvale, 2007). Vi har udvalgt informanter fra de ledende danske hotelkæder, som besidder bred 

ekspertise om vores undersøgelsesgenstand. De ønskede informanter fra Arp-Hansen Hotel Group 

afslog vores interviewforespørgelser, og adgangen til eksperterne er ifølge Hertz og Imber et 

centralt problem i ekspertinterviews (Hertz & Imber, 1995). Eksperter er vant til at blive spurgt om 

holdninger og tanker, og der opstår ofte et asymmetrisk magtforhold mellem interviewer og 

respondent. For at minimere dette asymmetriske magtforhold i interviewsituationen har vi derfor 

tilegnet os viden om virksomheden og dens kommunikation om CSR på forhånd. Vi kan 

derigennem opnå respondenternes respekt og et mere ligeligt magtforhold. Da vores 

respondenter er vant til at blive interviewet og kan have udtænkt svar på forhånd (Kvale, 2007), vil 

den semistrukturerede interviewform gavne os, da vi løbende kan udfordre deres holdninger og 

bede om en dybere refleksion af deres viden. 

  

Sekundær empiri 

Vi har ligeledes benyttet sekundær empiri i form af industrirapporter, publikationer og 

hjemmesider, som understøtter vores argumentation i introduktionen og analysen. I vores 

redegørelse for det danske mødemarked søger vi ud fra den begrænsede mængde af tilgængelig 

data at beskrive omfanget af og udviklingen på det danske mødemarked.  
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Det primære datagrundlag er fra en analyse foretaget af Visit Denmark tilbage i år 2012 (Visit 

Denmark, 2012). Undersøgelsen er yderst omfattende med interviews med både mødesteder, 

mødearrangører og mødedeltagere. Visit Denmark beskriver selv undersøgelsen, som den mest 

omfattende, der nogensinde er foretaget (Visit Denmark, 2012), og derfor danner den det 

primære grundlag for vores redegørelse. Vi tager højde for mulige validitetsproblemer med 

undersøgelsen er foretaget i år 2012. Et andet validitetsproblem er, at rapporten giver et 

øjebliksbillede og ikke fortæller om udviklingen over tid (Visit Denmark, 2012). Visit Denmark 

mener selv, at resultaterne fra undersøgelsen fortsat er valide, men vi har alligevel suppleret 

dataen fra Visit Denmarks undersøgelse med data fra en undersøgelse som Horesta, danske 

hotellers brancheorganisation, har lavet. Her er fokus netop på udviklingen i hotelbranchen over 

tid (Horesta, 2014). Denne undersøgelse er ikke fokuseret på mødemarkedet men fokuserer på 

den danske hotelindustri. Dette kan medføre validitetsproblemer, da vi ikke har mulighed for at 

skelne mellem mødegæster og privatpersoner. Da størstedelen af alle møder i Danmark afholdes 

på hoteller (Visit Denmark, 2012), kan vi alligevel bruge disse resultater til at beskrive en tendens 

på mødemarkedet inden for hotelindustrien. Mod slutningen af denne redegørelse inddrager vi 

også en global tendensundersøgelse omkring mødemarkedets udvikling fra år 2017 til 2018 

(American Express, 2018), da vi mener internationale tendenser kan præge det danske 

mødemarked i fremtiden. Den er foretaget af American Express, og det fremgår ikke af deres 

metodebeskrivelse, hvor mange interviews der er foretaget i Europa og Sverige og Danmark, som 

er de interessante regioner for os i denne undersøgelse. Derfor benytter vi udelukkende data fra 

Horesta og American Express som et tillæg til Visit Denmarks undersøgelse fra år 2012.  

 

Vi anerkender, at vores sekundære empiri kan resultere i reliabilitetsproblemer, da vi ikke har 

mulighed at kontrollere bearbejdelsen eller fortolkningen af data og dermed ikke kan identificere 

målefejl, som kan skævvride vores resultater. Desuden er der et validitetsproblem, da 

undersøgelserne er blevet udarbejdet til et andet formål og i en anden kontekst. Rapporterne 

dækker ikke vores præcise videns behov om det danske mødemarked 2018, og vi må derfor 

vurdere, i hvilket omfang rapporterne kan hjælpe os til at undersøge det danske mødemarked.  
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Metodiske fejlkilder 

I dette afsnit vil vi reflektere over metodiske fejlkilder, som kan påvirke vores resultater og 

konklusioner. Da vi har anvendt en hermeneutisk analyse- og fortolkningsteknik, vil der eksistere 

metodiske fejlkilder, som vi må identificere for at forstå udfordringer og mulige skævvridninger 

eller faldgrupper.  

    

Validitet 

Validitet er en vurdering af undersøgelsens sandhedsgrad baseret på undersøgelsens anvendte 

metode, og hvorvidt konklusionerne svarer på den opstillede problemformulering. Validitet 

handler om, hvorvidt vi undersøger, det vi tror, vi undersøger (Brinkmann & Kvale, 2015). Idet 

vores projektets formål er at undersøge, hvordan kommunikation om CSR påvirker 

erhvervskunder i deres købsproces, mener vi, at vores fremgangsmåde delvist kan besvare 

problemformuleringen. På baggrund af den hermeneutiske tilgang vil validiteten af projektet 

kunne betvivles, da vi med vores forforståelse har påvirket vores metodiske overvejelser eg. 

udformningen af interviewguides, interviewsituationen og vores fortolkning af data. 

Undersøgelsen vil derfor ikke kunne gentages, og resultaterne vil sandsynligvis variere. En 

validitetsmæssig diskussion er den manglende respons fra kunder. Gennem ekspertinterviews 

med salgsansvarlige fra de udvalgte casevirksomheder vil vi igennem dialog med fagpersoner 

kunne afdække deres erhvervskunders generelle behov og præferencer. Der er således en risiko 

for, at forståelsen af kundernes behov og nuancer af kundernes købsproces vil gå tabt, da vi ikke 

interviewer mødekunder. Til trods for denne fejlkilde, som kan påvirke validiteten af resultaterne, 

vurderer vi ikke, at dette truer validiteten. Vi mener, at vi kan tilegne os et retvisende billede af 

kundernes generelle købsproces gennem interviews med salgsansvarlige på et relativt afgrænset 

undersøgelsesområde.    

 

Reliabilitet 

Reliabilitet omhandler tilfældige målefejl i dataindsamlingen, og hvorvidt en tredjepart kan 

gentage undersøgelsen og komme frem til de samme resultater. Ved at vurdere projektets 

reliabilitet vurderer vi, hvorvidt vores undersøgelse afføder pålidelige resultater, og hvorvidt vores 

analytiske konklusioner kan gentages af andre forskere (Brinkmann & Kvale, 2015). I kvalitative 
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undersøgelser kan vurdering af reliabiliteten skabe udfordringer, da den kvalitative 

forskningsmetode per definition ikke er forenelig med standardisering (Brinkmann, Svend; 

Tanggaard, 2010). En reliabilitetsvurdering besværliggøres, da interviewsituationen og forholdet 

mellem interviewer og respondenter altid vil være kontekstafhængig. Ydermere vil 

bearbejdningsprocessen af resultater være kontekstuel og forskellig, da analysen og fortolkning af 

resultater sker på baggrund af den valgte tilgang (Brinkmann & Kvale, 2015). Vi anerkender derfor, 

at undersøgelsen og de udledte konklusioner sandsynligvis ikke vil kunne gentages, da vi som 

forskere er påvirket af vores baggrund og subjektivitet.    

        

Generalisering 

Ifølge Kvale og Brinkmann (Brinkmann & Kvale, 2015) anvender vi en analytisk generaliserbarhed 

baseret på vores kvalitative tilgang. De argumenterer for, at det i kvalitative studier er essentielt at 

vurdere, om den viden, der er produceret, kan overføres til andre situationer. Da vi udelukkende 

har interviewet personer fra Comwell og Scandic dækker konklusionerne kun over CSR-

kommunikation i deres kunderelation. Vi kan derfor ikke generalisere vores konklusioner, og vi kan 

som udgangspunkt ikke overføre disse til et brancheniveau, da det danske mødemarkedet er 

meget fragmenteret med mange forskellige aktører. Vores konklusioner kan dog indikere 

tendenser i forhold til, hvordan kommunikation om CSR kan påvirke erhvervskunder på 

mødemarkedet i deres beslutningsproces. Vi mener, at undersøgelsens generaliserbarhed kan 

vurderes ud fra refleksioner omkring undersøgelsesdesignet, metodiske udfordringer, sammenspil 

mellem teori og empiri samt resultaternes styrker og svagheder. 

 

Udvælgelse og anvendelse af teori 

Udvælgelsen af teori er baseret på, hvordan vi ønsker at besvare vores problemformulering. 

Udvælgelsen er sket som følge af vores empiriske indsamling og med det formål at 1) Analysere 

købsprocessen på mødemarkedet og kunderelationen 2) Analysere hvordan virksomhederne 

kommunikere om CSR 3) Vurdere hvorvidt CSR-kommunikation kan blive et afgørende 

købsparameter i beslutningsprocessen processen og dermed blive en konkurrencemæssig fordel. 

Teorien er således udvalgt for at kunne bidrage til vores forståelse af, hvorvidt CSR-

kommunikation kan påvirke erhvervskunders købsproces på det danske mødemarked.  
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Gennem vores litteraturgennemgang af forskningslitteratur indenfor vores undersøgelsesområde 

blev vi opmærksomme på, at langt størstedelen af forskningsstudier er funderet i CSR-

kommunikation i B2C-virksomheder (Lindgreen, Swaen, & Johnston, 2009) eller hos virksomheder 

hvis operationer påvirker slutforbrugeren eller magtfulde eksterne interessenter (González-Benito 

& González-Benito, 2006). Virksomheder, som sælger direkte til forbrugere eller som ikke er den 

endelige slutforbruger af servicen og produktet, indordner sig ofte efter markedsdrevne krav om 

ansvarlighed (Vaaland, Heide, & Grønhaug, 2008). Majoriteten af forskningslitteratur er derfor 

funderet i studier omhandlende CSR-kommunikation i en B2C-kontekst, da krav om CSR-

engagement traditionelt set er skabt af forbrugerne (Raman, 2011). Slutforbrugerne driver i sidste 

ende den økonomiske udvikling, men den økonomiske værdi af et køb er betydelig mindre end 

erhvervskunders køb (Morris, Pitt, & Honeycutt, 2001). Det er derfor yderst relevant at undersøge, 

hvordan CSR-kommunikation i en B2B-kontekst kan påvirke købsbeslutningen.  

 

Der er imidlertid en ulige fordeling af forskningslitteratur skrevet om CSR som et købsparameter i 

B2B-forhold sammenlignet med den forskningslitteratur, som omhandler CSR som et 

købsparameter i en B2C-kontekst. Drumwright (Drumwright, 1994) beskriver den ulige fordeling 

således: ”Although marketing research has explored social responsibility as a consumer purchasing 

criterion, very little research has examined social responsibility as an organizational buying 

criterion” (Drumwright, 1994, pp. 1–2). Ligeledes har en rapport fra IMP Gruop1 konkluderet, at 

forskningslitteratur om CSR i B2B-virksomheder udelukkende relaterer sig til CSR i en B2B-

leverandørkæde, hvor produktet eller servicen før eller siden vil ende hos slutforbrugeren. 

Rapporten konkluderer, at: ”There are no studies focusing on B2B organisations purchasing final 

products and services from each other for their own consumption” (Raman, 2011, p. 5). Der er 

således et generelt vidensbehov for at forstå, hvordan CSR-kommunikation anvendes af 

virksomheder, som sælger produkter eller services til en virksomhed, som er slutbrugeren af 

produktet eller servicen. Det er særligt relevant for vores projekt, og der forlægger et behov for at 

                                                        
1 IMP Gruop er et internationalt netværk af forskere, som beskæftiger sig med markedsføring og 
indkøb i en B2B-kontekst(IMP Group, 2018).  
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undersøge, hvorledes CSR er et købskriterie, når hensyn til forbrugers købspræferencer ikke 

påvirker måden, hvorpå B2B-virksomheder interagerer.  

 

Med udgangspunkt i overstående beskrivelse af forskningslitteratur relateret til vores 

undersøgelsesgenstand er det nødvendigt at skelne mellem B2C-forhold og B2B-forhold. Et B2C-

forhold er skabt på baggrund af et enkelt individs interaktion med en virksomhed, hvorimod B2B-

forhold er uafhængige af individer, da det består i interaktionen mellem to virksomheder 

(Holmlund & Törnroos, 1997). Modsat er virksomheder også afhængige af individer, og individer 

vil dermed påvirke de organisatoriske beslutninger (Holmlund & Törnroos, 1997). Det vil sige, at 

”although organizational buying is a firm activity, individuals ultimately make the decisions. 

Therefore, as in consumer buying decisions, personal values and intangible attributes may be 

influential in business purchasing decisions” (Homburg, Stierl, & Bornemann, 2013 p. 56). Vi 

antager derfor, at individer, som er involveret i et B2B forhold, kan repræsentere forholdet og 

besidder værdifuld viden om B2B-forholdende i de udvalgte virksomheder. På baggrund af den 

beslutning kan vi anvende teori og forskningslitteratur om CSR-kommunikation, som oprindeligt er 

rettet mod forbrugerforhold.  

  

Det er relevant at vurdere, hvordan vores projekt kan bidrage til den eksisterende litteratur inden 

for CSR-kommunikation på områder, hvor forskningslitteratur kan være mangelfuld. Ifølge (Crane 

& Glozer, 2016) har CSR-kommunikation hovedsageligt manifesteret sig indenfor fire forskellige 

temaer: CSR-integration, CSR-fortolkning, CSR-identitet og CSR-omdømme. Temaerne kan inddeles 

alt efter, om virksomheden kommunikerer til interne eller eksterne interessentgrupper, og 

hvorvidt kommunikationen er baseret på et funktionalistisk eller konstruktivistisk 

paradigme(Crane & Glozer, 2016). Jævnfør vores problemformulering er formålet med projektet 

er at undersøge, hvorvidt mødeudbydernes CSR-identitet kan påvirke det CSR-image, som 

kunderne har af udbyderne.  
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Figur 2 En oversættelse af 4 I’s model (Crane & Glozer, 2016). 

 

Formålet med denne inddeling af CSR-litteratur er at identificere huller i forskningslitteraturen og 

afdække vidensbehov på tværs af temaerne. Da vores litteratur er udvalgt med det formål at 

belyse, hvordan virksomhedernes kommunikerede identitet kan anvendes som et konstruerende 

redskab til at opnå en konkurrencemæssig fordel, vil projektets resultater kunne bidrage til 

mangelfuld viden inden for litteraturstrømningerne. 

 

Vores valg betyder, at projektets fokus vil være, hvordan virksomhederne kommunikerer om CSR, 

og hvordan virksomhederne kan påvirke kundernes fortolkning af CSR-budskaber. Modsat nogle 

typer af information, som kun forsøger at afspejle virkeligheden, forventes det, at CSR-

kommunikation afspejler den faktiske virkelighed Morsing og Schultz (Morsing & Schultz, 2006) . 

Interessentgrupper forventer, at virksomhedens kommunikation afspejler sandheden og 

virksomhedens adfærd. Vores udvælgelse af teori om CSR-kommunikation er derfor hovedsageligt 

funderet i CSR-kommunikation som funktionalistisk redskab, men for en mere nuanceret 

forståelse har vi suppleret med forskningslitteratur, som anskuer CSR-kommunikation som et 

konstruerende redskab.  
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Vi har derfor undladt at undersøge, hvorvidt virksomhederne formår at integrere CSR-

kommunikation i organisationskulturene, og hvorledes interne interessenter opfatter CSR-

kommunikationen. Som vi vil argumentere for senere i projektet er det ofte umuligt at adskille 

disse fire områder af CSR-kommunikation i en dansk kontekst. Da integration af CSR i 

organisationskulturene og interne interessenters fortolkning af CSR påvirker eksterne 

interessenters vurdering af troværdigheden af CSR-budskaber.  

 

Del 3: Redegørelse for CSR samt præsentation af udvalgt teori 

I det følgende afsnit vil vi indledningsvis redegøre og defineret begrebet CSR ud fra udvalgte 

teoretiske perspektiver. Dernæst vil vi præsentere teorier og modeller, som er udvalgt til at 

understøtte vores empiriske data og besvare vores problemformulering. Afsnittet præsenterer 

modeller og teorier, som vi anvender til følgende: 1) At analysere konkurrenceintensiteten på det 

danske mødemarked. 2) At analysere købsprocessen for danske mødekunder. 3) At analysere 

hvordan mødeudbyderne kommunikerer om CSR. 4) At vurdere hvorvidt CSR-kommunikation kan 

blive et afgørende købsparameter i beslutningsprocessen processen og dermed blive en 

konkurrencemæssig fordel. 

 

Konceptuel redegørelse for CSR 

I dette afsnit vil vi ud fra teoretiske perspektiver definere begrebet CSR. Afsnittet bidrager til en 

bredere, nuanceret forståelse af CSR og hvilke teoretiske pointer, som ligger til baggrund for vores 

definition af CSR. CSR betegnes i mange sammenhænge også som samfundsansvar, 

bæredygtighed, social ansvarlighed og den tredobbelte bundlinje. Alle begreberne dækker over 

den ansvarlighed organisationer udviser i forhold til deres omgivelser (Dansk Erhverv, 2018a).  

 

Definitionen af Corporate Social Responsibility er omdiskuteret af flere forskellige teoretikere. 

Uklare og vage definitioner af begrebet har medført flertydighed, hvor CSR “means something, but 

not always the same thing to everybody” (Göbbels, 2002; Votaw, 1972 p 25). Det er problematisk, 

da CSR bliver et så bredt koncept, at det mister betydning og relevans for organisationerne. Der 

eksisterer derfor ingen bred konsensus som fundament for konkrete handlinger (Henderson, 
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2001). Jacques Scraven, formand for VNO-NCW, den hollandske arbejdsgiverforening, hævder 

ligeledes: “There is no standard recipe: corporate sustainability is custom-made process (Van 

Marrewijk, 2003 p. 107)”. Hver organisation kan vælge ud fra mange muligheder, hvilke koncepter 

og definitioner, som de mener, er den bedste løsning for at matche organisationens strategier og 

målsætninger for at imødekomme omverdenens krav (Garriga, 2004). 

 

CSR er opstået på baggrund af to hovedstrømme i litteraturen: Et neoliberalistisk 

investorperspektiv og et holistisk interessent-perspektiv. Investorperspektivet baseres på et 

neoliberalistisk fundament, hvor virksomheders primære formål er at varetage investorernes 

interesser og sikre kontinuerlig økonomisk vækst (Friedman, 1973). Modsat bygger 

interessentperspektivet på et holistisk perspektiv, som indikerer, at organisationer ikke 

udelukkende skal varetage investorernes interesser men også må varetage andre 

interessentgrupper i samfundet, som kan påvirke eller påvirkes af deres virksomhedens 

operationer (Freeman, 1984). Dette samfundsorienterede perspektiv kan opfattes som et 

strategisk svar på en konstant foranderlig omverden, som medfører nye udfordringer for 

organisationerne, og hvor organisationer er gensidigt afhængige af interaktion med 

interessentgrupper. Et interessentperspektiv kræver, at organisationer gentænker deres position 

og agerer på baggrund af den komplekse samfundsmæssige kontekst, de indgår i, for at sikre 

deres legitimitet (Van Marrewijk, 2003).  

 

CSR er en legitimeringsproces, hvor virksomheder kan sikre deres eksistensberettigelse ved at 

pleje forholdet til interessentgrupper (Cheney, Christensen, & Morsing, 2008). Eksempelvis må 

virksomheder identificere problemer og gennem en proaktiv, løsningsorienteret fremgangsmåde 

imødekomme interessenters bekymringer. Virksomhedens adfærd kan til dels berettiges ved at 

sikre positive attituder blandt interessenter. Det er derfor svært at identificere grunde til at 

implementere CSR: Om hvorvidt der er ligger et oprigtigt ønske om at påtage sig samfundsansvar, 

eller om CSR er et strategisk tiltag for at forbedre virksomhedens omdømme(Cheney et al., 2008).  

 

Baseret på dette interessent-perspektiv udviklede Carroll en anerkendt definition af CSR: 

“Corporate social responsibility encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary 
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(philanthropic) expectations that society has of organizations at a given point in time” (Carroll & 

Buchholtz, 2003 p. 36). 

 

Definitionen skelner mellem de samfundsstrukturer, som definerer virksomheders ansvar til 

omverden og det filantropiske aspekt, hvilket er karakteriseret som det ansvar, som 

organisationer kan påtage sig, men som interessenterne ikke forventer, at de påtager. Det 

forventes, at virksomheder skal generere profit for at sikre økonomisk ansvarlighed (Carroll & 

Buchholtz, 2003). Det lovgivningsmæssige aspekt refererer til de love og regulativer, som 

virksomheder er underlagt afhængig af deres geografiske placering (Carroll & Buchholtz, 2003). 

Det etiske aspekt er de samfundsnormer, som en virksomhed forventes at agere på baggrund af 

(Carroll & Buchholtz, 2003). Virksomheden må efterleve etisk adfærd, der anses som retfærdig 

blandt alle interessentgrupper (Carroll & Buchholtz, 2003). Det filantropiske aspekt refererer til, at 

virksomheder ikke kun agerer på baggrund af forventninger fra interessenter om etisk 

forretningsførelse, men forsøger at opnå et good corporate citizenship (Carroll, 1991). 

Virksomheder kan kun opnå good corporate citizenship ved at efterleve de økonomiske, 

lovgivningsmæssige og etiske forventninger samtidig med at bidrage til en positiv 

samfundsudvikling. Det kan opnås gennem programmer og initiativer, som promoverer 

bæredygtighed og social ansvarlighed. Uden at opfylde alle niveauer i Carrols pyramide vil en 

virksomhed ikke anses som samfundsansvarlig(Carroll, 1991). 

 

I dag er CSR er en integreret del af almen virksomheds praksis (Mattila & Hanks, 2012). CSR 

forventes af virksomhedernes interessenter, og CSR er nødvendig for at sikre virksomheders 

eksistensberettigelse (Merkelsen, 2014). Et nyere, interessant CSR-perspektiv er den tredobbelte 

bundlinje, hvor økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed og social ansvarlighed opvejes 

ligeligt (Elkington, 1997). Den tredobbelte bundlinje er en rapporteringsmetode som baseres på de 

tre P’er: People, planet og profit (Slaper & Hall, 2011). Perspektivet bruges ofte i CSR-

rapporteringssammenhænge, da det inkorporerer de aspekter, som virksomheder bør vurdere for 

at blive anset som en bæredygtig- og social ansvarsbevidst virksomhed.  
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CSR er en værdiskabelsesproces, hvorved virksomheder minimerer negative påvirkninger og 

maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi (Dansk Erhverv, 2018a). Porter og 

Krammer (Porter & Kramer, 2011) introducerede begrebet: Creating Shared Value, hvorved de 

forholder sig kritiske til en rutinepræget, unuanceret og korttidssigtet tilgang til udviklingen af 

CSR-strategier og implementering af CSR-initiativer. I stedet skal CSR forstås som en langsigtet 

strategi baseret på gensidig værdiskabelse mellem virksomhed og interessenter, som kan skabe 

konkurrencemæssige fordele. Værdiskabelsen skal ske på baggrund af virksomhedens initiativer 

for at sikre sammenspil mellem samfunds- og økonomisk udvikling (Porter & Kramer, 2011). 

 

CSR er kontekstafhængig og må også defineres ud fra den nationale kultur og samfundsstrukturer. 

(Forte, 2013) Eksempelvis er det påvist, at kultur i omfattende grad påvirker virksomheders CSR-

strategier og tiltag (Forte, 2013). I lande med stærke demokratiske traditioner er udbredelsen af 

CSR markant højere end andre lande (Forte, 2013). Ligeledes er udbredelsen og integrationen af 

CSR-tiltag afhængig af den generelle samfundsøkonomiske udvikling (Forte, 2013). I lande med 

økonomisk vækst er udbredelsen af CSR-tiltag generelt større end i lande med økonomiske 

problemer. Samtidig påvirker og definerer den lovgivningsmæssige kontekst omfanget og graden 

af samfundsansvar, virksomheder bør tage på sig, da samfundsansvar begynder på områder, hvor 

lovgivningen er mangelfuld eller utilstrækkelig (Davis, 1973). 

 

På baggrund af ovenstående forstår vi CSR som det samfundsansvar, virksomheder kan påtage sig, 

udover det økonomiske, juridiske og etiske ansvar som kræves af omverden. Vi forstår CSR som 

både en legitimeringsproces og en værdiskabelsesproces, hvor kontinuerlig interaktion med 

interessentgrupper er essentielt for at identificere og løse samfundsproblemer. Vi forstår også CSR 

ud fra et tredobbelte bundlinjeperspektiv, hvor det økonomiske, sociale og miljømæssige 

perspektiv opvejes ligeligt. Ydermere, forstår vi CSR som kontekstafhængig, hvor CSR-tiltag 

defineres ud fra den industrielle og samfundsmæssige kontekst virksomheder indgår i. CSR er 

derfor i høj grad en del af en custom-made proces, hvor virksomheder kan udvælge hvilke CSR-

tiltag, der bedst integreres i deres forretningsmodel. 
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Porters Five Forces til at beskrive konkurrenceintensiteten 

For at tilegne os større viden om det danske mødemarked, mener vi, at det er relevant at vurdere 

konkurrenceintensiteten på det danske mødemarked og dermed virksomhedernes incitament til 

at implementere CSR-differentieringsstrategier. Dette afsnit præsenterer Michael Porters Five 

Forces-teori, som beskæftiger sig med netop dette (M. E. Porter, 1979). 

 

Porters teori om faktorer som påvirker konkurrenceintensiteten i en branche og former 

virksomhedsstrategier er anvendt for at vurdere truslen fra nye udbydere på det danske 

mødemarked. Teorien er særlig anvendelig da den “reveals the roots of an industry’s current 

profitability while providing a framework for anticipating and influencing competition (and 

profitability) over time” (M. E. Porter, 1979, p. 26). Teorien er derfor anvendelig til at skabe et 

øjebliksbillede af de faktorer, som påvirker konkurrenceintensitet på det danske mødemarked. 

Ifølge Porter er truslen fra nye udbydere afgørende for, hvorvidt en branche er profitabel og 

attraktiv. En lav trussel fra nye udbydere vil gøre branchen attraktiv og profitabel, hvorimod en høj 

trussel vil intensivere konkurrencen om markedsandele. Truslen fra nye udbydere vurderes ud fra 

fire faktorer: Potentielle indtrængere, leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes 

forhandlingsstyrke og substituerende produkter.  

 

I brancher med høje adgangsbarriere vil truslen fra nye udbydere være lav, hvorimod truslen vil 

anses som høj i brancher med lave adgangsbarrierer. Adgangsbarrierer kan eksempelvis være 

kapitalkrav, stordriftsfordele, patenter, distributionskanaler, produkt differentiering eller 

lovgivningskrav.  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke i en branche afhænger af antal leverandører og størrelse. 

Leverandører kan opnå forhandlingsmagt ved at hæve priser eller begrænse produkter eller 

service. Leverandørernes forhandlingskraft styrkes i industrier, som er præget af råvaremangel, 

personalemangel og kapitalmangel. Leverandørernes forhandlingskraft svækkes derimod, hvis 

leverandørerne kun leverer til en branche og er afhængig af branchens omsætning.  
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Kundernes forhandlingskraft afhænger især af antal kunder og kundernes størrelse. Kundernes 

forhandlingsstyrke afhænger af beliggenhed, sortiment og differentiering. Derudover er kunderne 

magtfulde, hvis de er omkostningsfokuserede og prisfølsomme. Hvis kunderne derimod er små og 

enkeltstående, vil forhandlingsstyrken være lav.  

 

Truslen fra substituerende produkter afhænger af karakteren af substitutionsmulighederne, 

tilgængelighed, skifteomkostninger, kundeloyalitet samt forholdet mellem priser og 

behovsopfyldelse. Eksempelvis kan tilstedeværelsen af mange substituerende produkter, presse 

priserne og gøre branchen mindre profitable. Omvendt vil begrænsede substitutionsmuligheder 

gøre branchen mere attraktiv. 

 

Fawzy og Samras model for udvælgelse af mødested 

Vores analyse af mødekunders købsproces er understøttet af Fawzy og Samras model, som er 

funderet i den organisatoriske købsadfærd på mødemarkedet (Fawzy & Abo Samra, 2008). Fawzy 

og Samra argumenterer for, at deres model kan hjælpe mødesteder til at udvikle 

konkurrencedygtige marketingstrategier og bidrage til at udvikle en omfattende database om 

erhvervskundernes behov, købskriterier og tilfredsstillelse parametre, som kan forbedre 

kundeservice. Ligeledes er modellen også anvendelig for kunderne, da organisationer kan sikre, at 

mødepakker tilbudt af forskellige mødesteder effektivt tilfredsstiller kundens behov(Lockyer, 

2005). Comas og Moscardo (Comas & Moscardo, 2005) argumenterer for, at forståelsen af, 

hvordan beslutningsprocessen foretages, kan bidrage med værdifuld indsigt i, hvordan 

mødesteder bedst kan positionere sig overfor kunder. Denne model er særdeles relevant i 

købsprocessen, da Montgomery og Strick (Montgomery & Strick, 1995) argumenterer, at uanset 

eventtype (møder, konferencer, udstillinger osv.) er mødestedet afgørende for arrangementets 

succes eller fiasko. Modellen er udviklet på baggrund af de tre banebrydende organisational 

buying behaviour-modeller fra henholdsvis (Robinson, Faris, & Wind, 1967), (Sheth, 1973) og 

(Webster & Wind, 1972). Fawzy og Samras teori er derfor relevant for vores 

undersøgelsesgenstand, da den bidrager til forståelsen forskellige trin af beslutningsprocessen 

samt tydeliggør faser med kommunikative udfordringer og muligheder. Nedenstående afsnit er en 

redegørelse for pointerne i (Fawzy & Abo Samra, 2008). 
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Trin 1: Anerkendelse af et behov: 

Før planlægningen af et møde bør der eksistere en forventning eller en anerkendelse af et behov: 

Er mødet nødvendigt? Møder kan redskaber for værdifuld og produktiv kommunikation, som løser 

problemer, adresserer specifikke behov og promoverer håndånd (Friedmann, 2003). Beslutningen 

om, hvorvidt et møde bør afholdes, er derfor en vigtig overvejelse, da møder involverer både 

direkte- (transport, forplejning etc.) og indirekte omkostninger (tid, mistet produktivitet). 

 

Trin 2-4: Formation af købscenter, behov beskrivelse og produktspecifikation: 

Disse trin i planlægningsfasen beskæftiger sig med, hvordan købsprocessen bliver påvirket af 

omverdenen og af organisatoriske, individuelle og interpersonelle forhold. Købsprocessen er 

påvirket af omverdens variabler, som eksempelvis et samfunds nuværende og forventede 

økonomiske tilstand. På organisatorisk niveau er det ofte indkøbspolitikker, som påvirker 

beslutningen. På individuelt niveau påvirker personlige præferencer beslutningen om, hvilket 

mødested som udvælges. På et interpersonelt niveau anses de interne magtforhold som 

afgørende for, hvordan personer i købscenteret kan påvirkes i beslutningsprocessen. 

Efterfølgende bliver forskellige behov adresseret af købscenteret og en detaljeret 

produktspecifikation udarbejdes med det formål at tilfredsstille købscenterets krav i forhold til 

dato, tidspunkt, budget, forplejning, AV-udstyr osv. 

 

Trin 5: Identifikation af købstype: 

Dette trin adresserer vigtigheden af købstypen, da købstypen afgør tilstedeværelsen og 

varigheden af de efterfølgende beslutningstrin. Købstyper inddeles i nyt køb, direkte genkøb eller 

modificeret genkøb. Nye køb anses som særligt vigtige, da de involverer høje risici, hvorimod 

direkte genkøb og modificerede genkøb anses som mindre risikofyldte, da købet forbliver det 

samme eller kun få produktspecifikationer ændres. Ved direkte genkøb forventes køber at 

gennemgå trinene hurtigt eller ekskludere nogle trin. Ved modificerede genkøb er særligt 

produktspecifikationerne og evalueringen vigtig i beslutningsprocessen. Modsat ovenstående 

købstyper vil nye køb følge alle trin, da den oplevede risiko er højere (Kotler & Armstrong, 2012).  
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Trin 6: Analyse af mødested og anbefalinger: 

I dette trin fremlægges potentielle mødesteder baseret på deres attributter, og hernæst vurderes 

om mødestedet er foreneligt med købers behov og krav. Disse mødesteder er købernes evoked 

set, altså de udvalgte brands som vurderes i den endelige beslutning. Købscenteret indhenter 

tilbud fra de udvalgte mødesteder, og repræsentanter fra købscenteret inspicerer mødesteder og 

faciliteter. 

 

Trin 7: Udvælgelse af mødested og købs specifikationer: 

Dette trin refererer til den endelige beslutning, som igen påvirkes af faktorer fra omverden og af 

organisatoriske, personlige og interpersonelle forhold. I denne fase udformes en kontrakt, som 

specificerer dato, tid, lokaler osv. for at undgå uoverensstemmelser og misforståelser blandt 

parterne. 

 

Trin 8 og 9: Afholdelse af møde og evaluering: 

Arrangementet afholdes, og en evaluering foretages. Evalueringen er essentiel til at fastslå, 

hvorvidt kundens behov er blevet tilfredsstillet, og hvordan mødeudbydere kan forbedre 

produktet. Evalueringen af mødestedet vil indgå i udvælgelsesfasen, når næste arrangement 

afholdes og er derfor afgørende for, hvilket mødested som vælges til fremtidige arrangementer 

(Crouch & Ritchie, 1998). 

 

Perspektiver på CSR-kommunikation 

Dette afsnit beskriver den udvalgte teori til analysen af, hvordan virksomhederne anvender CSR-

kommunikation til at differentiere sig. Teorierne er udvalgt for bedst muligt at tilegne os forståelse 

for de strategiske overvejelser, udfordringer og perspektiver, som ligger til grund for måden, 

hvorpå CSR kommunikeres og dermed muligheden for differentiering. Udvælgelsen af teori er 

basereret på data fra de indsamlede tekster fra virksomhedernes hjemmesider, årsrapporter og 

sociale medier samt data fra interviews med CSR-ansvarlige.  
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CSR som et selvpromoverende paradoks  

For at tilegne os en nuanceret forståelse af, hvorledes CSR-kommunikation betragtes som en 

mulighed eller en udfordring, samt hvilke indlejrede problematikker som CSR-kommunikation 

medfører, er Ashforth & Gibbs’ teori som CSR som et selvpromoverende paradoks udvalgt 

(Ashforth & Gibbs, 1990). Mens CSR-kommunikation kan bidrage til positive associationer til et 

brand ved at integrere en virksomheds værdisæt om samfundsansvar, kan CSR-kommunikation 

også have den omvendte effekt og forårsage negative reaktioner blandt 

interessentgrupper(Ashforth & Gibbs, 1990). Ashforth & Gibbs argumenterer for, at i forsøget på 

at forbedre virksomhedens legitimitet gennem CSR-kommunikation kan virksomheder risikere at 

blive anset som mindre legitime. Denne udfordring refereres til som “The self promoter’s paradox” 

(Ashforth & Gibbs, 1990), hvor virksomheder, der overkommunikerer om CSR initiativer, risikerer 

at blive anset som utroværdige og manipulerende. Virksomheder bliver mistænkt for at dække 

over sandheden i deres forsøg på at kommunikere om deres samfundsansvar. Ligeledes 

mistænkes de for gennem kommunikation om CSR-initiativer at skabe et positivt indtryk af 

virksomheden, som den ikke kan leve op til gennem sine handlinger(Ashforth & Gibbs, 1990). 

Virksomhederne vil som følge heraf kritiseres for green-washing (Laufer, 2003), hvor 

kommunikation om CSR-initiativer anses som et redskab for at opnå et positivt omdømme uden et 

reelt ønske om at påtage sig et samfundsansvar. Ashforth & Gibbs argumenterer for, at 

promoverende CSR-kommunikation ofte associeres med virksomheder, som oplever 

legitimitetsproblemer og besidder et behov for at forsvare deres omdømme. Ligeledes 

argumenterer de for, at virksomheder, som allerede anses for værende legitime af 

interessentgrupper ikke behøver at forøge deres kommunikation om CSR. Modsat vil 

virksomheder, som ikke er garanteret legitimitet blandt interessentgrupper, kommunikere om og 

promovere positive egenskaber som f.eks. det samfundsansvar, de påtager sig(Ashforth & Gibbs, 

1990). Da virksomheden i forvejen lider under et dårligt omdømme, vil dette forsøg på 

selvpromoveringen medføre kritik og kun forøge den i forvejen eksisterende skepsis blandt 

interessentgrupper(Ashforth & Gibbs, 1990). 

 

Nogle virksomheder vælger derfor at benytte sig af en green-hushing-strategi (Font, Elgammal, & 

Lamond, 2017), hvor CSR-kommunikation til interessentgrupper fravælges, fordi negative 
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reaktioner frygtes (Morsing & Beckmann, 2006). Et problem med en green-hushing-tilgang kan 

imidlertid være, at virksomheder forventes at leve op til ansvaret om transparent 

virksomhedspraksis, og visse interessenter derfor kan føle sig underinformeret om virksomhedens 

CSR-initiativer(Morsing & Beckmann, 2006). I stedet for green-hushing har mange virksomheder et 

øget fokus på at integrere CSR-kommunikation som en del af deres identitet(Morsing & 

Beckmann, 2006). CSR-kommunikation vil på den måde være værdiskabende, da fravælgelse af 

CSR-kommunikation ikke vil indfri interessantgruppernes forventninger(Morsing & Beckmann, 

2006). Virksomheder må derfor nøje vurdere, hvordan CSR-initiativer bør kommunikeres med 

udgangspunkt i deres nuværende image blandt deres interessenter. Opgaven er at balancere 

risikoen for overkommunikation af CSR med risikoen for at negligere interessantgruppers krav om 

transparens(Morsing & Beckmann, 2006). Ovenstående indikerer, at risikoen ved at undlade CSR-

kommunikation til interessentgrupper derfor er mere presserende end den kritik, som 

kommunikation om CSR-initiativer kan afføde. 

  

Homogeniserende processer 

For at forstå nogle af de processer, som har resulteret i en mere eksplicit orienteret tilgang til CSR-

kommunikation, kan CSR anskues ud fra et neoinstitutionelt perspektiv. Den neoinstitutionelle 

teori søger en forklaring på, hvordan den sociale omverden influerer virksomheder og stimulere 

homogenisering gennem påvirkning fra institutionaliserede normer og forestillinger. Teorien kan 

forklare, hvorfor den eksplicitte CSR-praksis i stigende grad anvendes af europæiske 

virksomheder. Neoinstitutionalismen understreger betydningen af organisationers sociale og 

kulturelle omgivelser og fokuserer på indvirkningen af kulturelle værdisystemer i 

organisationernes omverden frem for interne processer i organisationen (Scott, 1995). 

 

Ifølge Matten og Moon (Matten & Moon, 2008) har der været tradition for implicit CSR i Europa og 

hvorimod en eksplicit CSR har er mere ud bredt i USA. Ændringerne i Europa et udtryk for, at 

organisatoriske processer forandrer sig og gradvist institutionaliseres, da de af omverden opfattes 

som legitime. Derved skabes rationaliserede myter, da organisationer er omgivet af institutionelle 

rammer, hvorigennem de påvirkes af socialt konstruerede normer for, hvordan virksomheder bør 

interagere med omverden. Virksomheder efterlever ofte disse normer enten bevidst eller 
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ubevidst, selvom de ikke altid er forenelige med virksomhedernes egne effektivitetshensyn 

(Matten & Moon, 2008). I den forbindelse er det relevant at nævne let dekoblede sociale 

aktiviteter og integrerede CSR-processer: De let dekoblede sociale aktiviteter er ofte et resultat af 

virksomheder, som giver efter for et ydre pres og efterlever de eksisterende normer(Matten & 

Moon, 2008). Disse aktiviteter er kortsigtede og kan let fravælges igen uden større betydning for 

den daglige forretning. Modsat har de integrerede CSR-processer afgørende betydning for 

virksomhedens daglige handlinger og beslutninger (Weaver, Treviño, & Cochran, 1999). 

Virksomheder bliver gradvist mere og mere ens, idet at sociale normer (rationaliserede myter) 

øger ensartetheden mellem virksomheder. Ifølge DiMaggio & Powell bliver organisationer 

isoforme med rationaliserede myter gennem tre forskellige former for homogeniserende 

processer (DiMaggio & Powell, 1991): Koerciv isomorfi (tvangsmæssig), mimetisk isomorfi (hvad 

gør de andre?) og normativ isomorfi (hvad er passende?). De homogeniserende processer kan 

sikre virksomheders overlevelse og succes, da de baserer sig på, hvad omverden anser som legitim 

forretningspraksis(DiMaggio & Powell, 1991).      

    

Koerciv isomorfi 

Koerciv isomorfi ud fra et neoistiontialistisk perspektiv som antager at regler, normer og lovgivning 

øger legitimeringen af nye ledelsesmetoder (DiMaggio & Powell, 1991). I europæisk kontekst 

kommer denne tendens til udtryk gennem regeringsinitiativer til at fremme virksomheders 

samfundsmæssige ansvar. Et eksempel på koerciv isomorfi er regeringens handlingsplan fra 2009, 

som for første gang pålæggede større danske virksomheder at rapportere om deres 

samfundsansvar (Erhvervsstyrelsen, 2018). Desuden fremhæves det, at frivillige tiltag såsom 

Global Compact, ILO og OECD også kan karakteriseres som koerciv isomorfi (DiMaggio & Powell, 

1991). Ligeledes kommer de koerciv isomorfiske processer også til udtryk, når virksomheder 

tiltræder mærkeordninger og netværksorganisationer, da virksomhederne forpligter sig til at følge 

de opstillede retningslinjer.  

  

Mimetisk isomorfi 

De mimetiske processer omhandler virksomheders reaktioner på usikkerhed. I et marked præget 

af usikkerhed og mangelfuld forståelse af komplekse teknologiske processer søger virksomheder 
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ofte at efterligne andre succesfulde organisationer inden for branchen. Formålet er at opnå eller 

forbedre virksomhedens legitimitet samt at iscenesætte sig selv som en vækstende virksomhed 

(Matten & Moon, 2008). I dag er der en klar tendens til, at CSR-engagement bliver anset som 

værende normen og god forretningspraksis (Mattila & Hanks, 2012). Et stigende antal 

virksomheder engagerer sig derfor i arbejdet med social ansvarlighed. Denne tendens ses 

eksempelvis i væksten af brancheorganisationer og virksomhedsnetværk, hvis hovedformål er at 

promovere CSR og hjælpe organisationer til at integrere socialt ansvar i deres daglige forretning.  

Desuden er der opstået et større internt fokus på CSR i flere danske virksomheder. Det kommer 

bl.a. til udtryk ved rekruttering af flere CSR-medarbejdere, oprettelse af CSR-afdelinger, CSR-

politikker samt CSR-rapporter (Morsing & Beckmann, 2006). Der er derfor tale om mimetisk 

isomorfi, da danske virksomheder inspireres af hinanden og måden, hvorpå CSR implementeres.  

 

Normativ isomorfi      

Normativ isomorfi er forbundet med professionaliseringen og afhænger altså af de normer, som 

gør sig gældende i professionsbaserede netværk (DiMaggio & Powell, 1991). Virksomheder 

påvirkes gennem deres faglige netværk, hvilket medfører en ensartethed i måden, hvorpå 

virksomheder arbejder med CSR. Det vil sige, at hvis virksomheder f.eks. deltager i samme CSR-

workshops og CSR-seminarer, så kan der skabes en normativ isomorfi, da de virksomheder, som 

vælger at deltage, tilegner sig samme viden og værktøjer, hvilket kan resultere i en standardisering 

af deres arbejdsmetoder. Derudover skabes det normative krav fra professions- og 

uddannelsesinstitutionerne, som direkte eller indirekte sætter standarder for legitim 

virksomhedsførelse i samfundet (Matten & Moon, 2008). Det normative pres kommer til udtryk i 

det øgede fokus på CSR på højere professionsskoler og højere uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

Eksempelvis bliver det i 2015 muligt at uddanne sig som Food Coordinator, hvis job er at minimere 

madspil i professionelle køkkener. 

 

Implicit- og eksplicit CSR-kommunikation 

Traditionelt set har der været stor forskel på, hvordan amerikanske og europæiske virksomheder 

har kommunikeret om CSR (Morsing, Schultz, & Nielsen, 2008). Amerikanske virksomheder har 

generelt kommunikeret mere eksplicit om CSR, hvorimod europæiske virksomheder i højere grad 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 34 af 178 
 

har anvendt en implicit og mere diskret kommunikationsstrategi(Morsing et al., 2008).. Morsing et 

al. (Morsing et al., 2008) beskriver, hvordan europæiske virksomheder gradvist er begyndt at 

adoptere mere eksplicitte CSR-kommunikationsstrategier. Morsing et. al. argumenterer for et 

generelt skift i måden, hvorpå europæiske virksomheder kommunikerer om CSR: Fra en implicit og 

diskret tilgang til en mere direkte og eksplicit tilgang. Denne proces kan forstås ud fra et 

neoinstitutionelt perspektiv, da dette organisationsteoretiske perspektiv søger at skabe forståelse 

af forholdet mellem virksomhed og samfund(Nielsen & Vallentin, 2003).  

 

Flere danske virksomheder er derfor også begyndt at begyndt at engagere sig mere synligt i CSR-

initiativer på en ekspressiv måde tilsvarende den amerikanske CSR-praksis (Morsing & Beckmann, 

2006). Modsat denne tilgang er CSR i en europæisk kontekst et resultat af regulatoriske og 

institutionelle strukturer. Denne form for eksplicit CSR-kommunikation kan være fordelagtigt for 

danske virksomheder og giver mulighed for at skabe konkurrencemæssige fordele på markedet 

gennem differentiering fra konkurrenterne (Morsing & Beckmann, 2006). Skiftet fra implicit til 

eksplicit CSR-kommunikation afspejles også i en voksende efterspørgsel fra diverse 

interessentgrupper, som ønsker, at virksomhederne bliver mere transparente i måden, hvorpå de 

kommunikerer om CSR-tiltag. Det vil sige, at det ikke længere er tilstrækkeligt for danske 

virksomheder at implementere CSR-tiltag. Det forventes også, at de kommunikerer om deres CSR-

indsats. ”A turn towards explicit CSR approach implies a sharpened and strategic demonstration of 

the CSR efforts, and hence a closer look at with whom, when and how to communicate” (Morsing 

& Beckmann, 2006 s. 28). Dette skifte kan således påvirke danske virksomheder til at anvende den 

amerikanske tilgang til CSR-kommunikation til at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet. 

       

CSR-kommunikationsstrategier 

Vi vil anvende strategier om CSR-kommunikation til at analysere casevirksomhedernes brug af 

CSR-kommunikation som et differentieringsredskab. Vi mener, at Morsing og Schultz’ CSR-

kommunikationsstrategierne kan biddrage til vores forståelse af, hvordan virksomhederne vælger 

at differentiere deres kommunikation, og hvordan modtagernes rolle anskues. Til trods for at der 

hersker bred enighed om vigtigheden af CSR-kommunikation, er der omfattende uvished og 

uenighed om, hvordan effektiv CSR-kommunikation bedst muligt udføres. Morsing og Schultz 
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(Morsing & Schultz, 2006) har med udgangspunkt i Grunig & Hunts modeller inden for public 

relations (Grunig & Hunt, 1984), der er sammenholdt med teorier om sensegiving og sensemaking 

(Gioia & Chittipeddi, 1991), udviklet tre CSR-kommunikationsstrategier: Stakeholder 

informationsstrategien, stakeholder responsstrategien og stakeholder involveringsstrategien. 

Nedenstående afsnit præsenterer modellerne hos (Morsing & Schultz, 2006). 

 

 
Figur 3 Morsing og Schultz’ tre CSR-kommunikationsstrategier (Morsing & Schultz, 2006) 
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Stakeholder-informationsstrategi 

Strategien er baseret på en en-vejs-kommunikationsproces, hvor formålet er at informere 

modtageren bedst muligt om virksomheden. Virksomheder, som adopterer, denne strategi er 

involveret i media relations og producerer information og nyheder for medier gennem brochurer, 

blade, fakta, modeller og figurer med det formål at informere den brede offentlighed. Derigennem 

forsøger virksomheden at indgå i en sensemaking-proces. Strategien forudsætter, at modtageren 

kan influeres. Det kan modtageren typisk, idet modtageren allerede støtter virksomheden gennem 

køb, loyalitet eller anbefalinger. Virksomheder må informere interessenter om deres gode 

hensigter, beslutninger og handlinger for at sikre positiv opbakning fra interessenter. Flere 

virksomheder integrerer CSR-initiativer, fordi ledere mener, at ”det er det rigtige at gøre”, og at 

dette ønske om at forbedre sociale forhold enten lokalt eller globalt er forenelig med en 

informationsstrategi. Topledelsen er ofte sikker på, at virksomheden implementerer de rette CSR-

initiativer og blot skal informere offentligheden effektivt for at opbygge og bibeholde støtte fra 

interessentgrupper.  

En omfattende strategisk udfordring består i at sikre, at CSR-beslutninger og -initiativer 

kommunikeres effektivt til interessentgrupperne. Det er derfor vigtigt, at CSR-budskaberne er 

sammenhængende, og at fokus er på formidlingen af budskabet. Ifølge denne strategi skabes 

troværdig kommunikation udelukkende på baggrund af virksomhedens egen indsats.  

 

Stakeholder-responsstrategi 

Denne strategi er baseret på en to-vejs-asymmetrisk-kommunikationsmodel, modsat stakeholder-

involveringsstrategien (præsenteres senere) som er baseret på en to-vejs-symmetrisk-

kommunikationsmodel. I begge modeller kommunikeres til og fra offentligheden. Der eksisterer 

dog en markant forskel på modellerne, da den to-vejs-asymmetriske-kommunikationsmodel 

antager en ubalance i kommunikationen mellem virksomhed og offentlighed. Det vil sige, at 

virksomheden ikke ændrer sig som et resultat af kommunikation fra omverden. I stedet prøver 

virksomheden at ændre offentlighedens opfattelse og adfærd. Som et resultat heraf er 

virksomheden nødsaget til at engagere interessenter ved at træffe beslutninger, som tilgodeser 

interessenterne, da virksomheden er afhængig af støtte fra omverden. Kommunikation opfattes 
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som en feedbackproces, hvor forskellige initiativer evalueres på, om de har forbedret holdningen 

til virksomheden. Derigennem kan det undersøges, hvad offentligheden accepterer og tolererer. 

 

På trods af at modellen forstås som en tovejs-kommunikationsmodel, argumenterer Morsing og 

Schultz for, at modellen hovedsageligt forbliver afsenderorienteret. Strategien er baseret på en 

ensidet tilgangsmåde, da virksomheds hovedformål er at skabe et positivt image blandt 

interessantgrupperne. Strategien er derfor i højere grad reaktiv frem for proaktiv. Interessenter 

forstås som påvirkelige men passivt responderende til kommunikationsinitiativer. I forsøget på at 

forstå interessentgruppers bekymringer, risikerer virksomheden at høre dens egen stemme, som 

reflekteres tilbage - Et selvopfyldende profeti hvor virksomheden hører, hvad den gerne vil høre. 

En to-vejs-kommunikationsmodel ender med at blive en en-vejs-kommunikationsmodel, da den 

understøtter og forstærker den allerede eksisterende virksomhedsidentitet. 

     

Stakeholder-involveringsstrategien 

Denne strategi er i kontrast til de to ovenstående baseret på dialog mellem virksomhed og 

interessentgrupper. Både virksomhed og interessenter forsøger at overtale hinanden til at ændre 

sig. Ideelt set vil både interessenter og virksomhed ændre sig som et resultat af den symmetriske 

kommunikationsmodel ifht. sensegiving- og sensemaking-processer. Da strategien er baseret på et 

involverende interessentforhold, må virksomheden konstant vurdere, hvorvidt virksomhedens 

aktiviteter skal tilpasses interessenters krav, eller om virksomheden skal agere ud fra dens egne 

interesser.  

          

I stedet for at virksomheden forudbestemmer og målretter CSR-initiativer til interessentgrupper, 

vil den gennem en stakeholder-involveringsstrategi invitere interessentgrupper til dialog for at 

identificere gensidige bekymringer. Ved at engagere sig i dialog med stakeholdere kan 

virksomheden sikre sig, at den identificerer de aktuelle forventninger og tilpasser sig disse.  

      

Ligesom stakeholder-informationsstrategien antager stakeholder-involveringsstrategien, at 

interesentgrupper er påvirkelige i form af deres støtte eller modstand til virksomheden, og 

ligesom stakeholder-responsstrategien vil en stakeholder-involveringsstrategi involvere 
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undersøgelser af interessentgruppers attituder og meninger. Modsat de andre strategier antager 

stakeholder-involveringsstrategien, at information og undersøgelse er en nødvendighed, men det 

alene er ikke tilstrækkeligt. Interessentgrupper skal involveres for, at virksomheder kan udvikle 

relevante deres CSR-initiativer og imødekomme interessenternes krav og behov. Stakeholder-

involveringsstrategien kræver, at virksomheder er i hyppig og systematisk dialog med 

interessenterne for at identificere fordelagtige handlinger. Strategien kræver desuden, at begge 

parter er villige til at forandre sig. 

   

I praksis vil det sige, at den primære ledelsesopgave vil bestå i at sikre virksomhedens evne til at 

deltage i en konstant og systematisk dialog med diverse interessentgrupper. 

Kommunikationsopgaven vil være at sikre en symmetrisk, tovejsdialog for at skabe gensidig 

forståelse og enighed(Grunig & Hunt, 1984). Da virksomheden ikke kan gå i dialog med alle 

interessenter løbende, vil virksomheden udvikle en integreret form (Weaver et al., 1999). Derfor 

er det afgørende, at virksomheden evner at integrere både organisatoriske medlemmers CSR-

bekymringer og eksterne interessenters CSR-bekymringer. 

 

Inside-out-perspektivet 

Med formålet at troværdigheden af CSR-kommunikation i en dansk kontekst kan virksomheder 

ifølge Morsing et. al. benytte inside-out-perspektivet (Morsing et al., 2008). Deres teori giver 

forståelse for, hvordan virksomheder bør kommunikere til B2B-kunder. Ifølge inside-out 

perspektivet er virksomhedens medarbejdere den vigtigste interessentgruppe, når virksomheden 

kommunikerer om CSR (Morsing et al., 2008). Inside-out-perspektivet indikerer, at ledere først må 

kommunikere om CSR til medarbejdere for at sikre loyalitet og engagement fra dem, inden 

virksomheden begynder at kommunikere til et eksternt publikum. Dernæst må virksomheder sikre 

sig, at medarbejdere kan relatere til virksomhedens CSR-initiativer. Hvis medarbejdere ikke anser 

virksomheden som ansvarlig, mister den al troværdighed. Derfor understreges vigtigheden af 

medarbejdernes involvering i alle CSR-initiativer for at sikre opbakning og motivation til 

forbedringer(Morsing et al., 2008). 
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Autokommunikation 

Autokommunikation er centralt for vores undersøgelse, da autokommunikation netop kan bidrage 

til at styrke medarbejderes loyalitet overfor virksomheden. Christensens teori om 

autokommunikation bidrager til en strategisk opfattelse af, hvordan budskaber konstrueres og 

modtages af både afsender og modtager. Dette er relevant for vores undersøgelse, da vi anser 

CSR-kommunikation som både identitetsskabende og imagekonstruerende. Autokommunikation 

er baseret på et to-dimensionelt perspektiv af budskaber i eksterne medier, hvor budskaber 

modtages af både et eksternt og et internt publikum (Christensen, 2004). Christensen 

argumenterer for, at virksomheder antager, at de gennem dialog kan udvikle forståelse for og 

tilpasse sig omverden, hvilket sjældent er tilfældet. Den markedstilpassende og lyttende 

organisation er central for de fleste virksomheders selvopfattelse. Til trods for denne forestilling 

om, at virksomheder lytter og tilpasser sig sine omgivelser, argumenterer Christensen for, at dette 

er tilfældet i langt de fleste virksomheder. Virksomheder agerer oftere ud fra en 

kommunikationsmodel, hvor marketing er forførende og kontrollerende, fremfor en proces som 

fremmer dialog og gensidig forståelse. Derved sker kommunikation og markedsføring ofte ud fra 

en forestilling om dialog mellem virksomhed og omverden(Christensen, 2004).  

 

Lotman (Lotman, 1990) argumenterer for, at alt ekstern kommunikation rummer en 

autokommunikativ dimension. Hvad enten budskabet er en tale, pressemeddelelse, reklame, 

strategi eller hjemmesidetekst er det altid rettet mod et eksternt publikum, men det henvender 

sig også til afsenderen selv. Mediet er der derfor centralt i autokommunikation, da det skaber 

mulighed for både forførelse af modtager og afsender selv. Afsender bliver forført, da afsender på 

forhånd har tillagt budskabet en rolle og betydning. Når en virksomhed interagerer med 

omverdenen er formålet ikke at indhente ny viden. Formålet er snarere at få bekræftet 

organisationens identitet. Når virksomheder kommunikerer med omverden, er det derfor en 

cirkulær proces, som sikrer organisationens selvoprettelse.  

 

Autokommunikation forstås også gennem et ledelses- og kulturskabende perspektiv. Enhver kultur 

kommunikerer med sig selv gennem ritualer, der påminder medlemmerne om fællesskabets natur 

og værdimæssige fundament (Geertz, 1973). Interaktion med omverden er således essentiel for 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 40 af 178 
 

selvprojektering og bekræftelse af enhver kulturel dannelse. Eksempelvis er planer og strategier 

centralt for virksomhedens ideelle selvbillede, som virksomheden spejler og vurderer sig selv i 

(Broms & Gahmberg, 1983). Gennem langtidssigtede planer fortæller beslutningstagere 

eksempelvis sig selv og hinanden om, hvorledes virksomheden burde se sig selv. Virksomheden 

kan således udvælge, hvilke planer som passer bedst ind i fortællingen om virksomheden og dens 

selvbillede.  

 

Særligt servicevirksomheder med stor kontaktflade til kunder vil vægte motivation af 

serviceorienteret adfærd højt. Når budskaber annonceres i et eksternt medie påvirker det måden, 

hvorpå ansatte opfatter deres rolle i organisationen. Selvom kunderne ofte ikke vil interessere sig 

for budskabet, vil det forpligte medarbejdere til at leve op til det løfte, som virksomheden 

promoverer(Christensen, 2004). Det eksterne medie tillægges derfor større værdi end interne 

medier, og ved at præsentere og rose medarbejdere i et eksternt medie kan virksomheden øge 

følelsen af stolthed og motivation blandt medarbejdere(Christensen, 2004).     

 

Gennem reklame informerer virksomheden ikke blot dens omgivelser. Den fortæller samtidig sig 

selv, hvem den er, hvor den er på vej hen, og hvad den gerne vil blive. Kommunikationsmodeller 

henviser til den aktive lytter, som venter på at blive informeret, men ofte er dette ikke tilfældet 

(Morsing & Schultz, 2006). I stedet bliver autokommunikation ofte det primære formål for 

reklamen snarere end det tilsigtede publikums modtagelse af budskabet(Christensen, 2004). Ofte 

er de mest entusiastiske modtagere af reklamer de mennesker, som udformer reklamen, eller 

tilknyttet den organisation, som reklamen omhandler (Schudson, 1993). Reklame eller 

markedskommunikation har en vigtig signalværdi i forretningsverdenen, da den fortæller 

konkurrenter, investorer, kunder osv., at virksomheden formår at udtrykke sig korrekt og dermed 

bør tages alvorligt. Reklame og markedskommunikation fungerer derfor også som en del af den 

legitimering, som virksomheder konstant forsøger at opretholde (Schudson, 1993).  

 

Autokommunikation er baseret på et paradoks som Christensen beskriver således: “Eftersom 

autokommunikation virker via eksterne medier, der i kraft af deres status og autoritet bærer 

selvforførelsen igennem, er afsender nødt til at tage for givet, at om verden har interesse i dens 
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budskaber. Samtidig er det kun ved at erkende, at dette sjældent er tilfældet, at afsender kan 

bevæge sig ud over autokommunikationens dysfunktionelle dimension, dens selvoptagede og 

forfængelige lukkethed(Christensen, 2004, p. 21)." Autokommunikation kan derfor først bruges 

som et strategisk redskab til at motivere medarbejdere til forbedringer og engagere dem i 

virksomhedens visioner, når den tosidede dimension af autokommunikation forstås.  

 

Del 4: Det danske mødemarked 

Denne del af vores projekt præsenterer det danske mødemarkedet. Først redegør vi for 

mødemarkedet og dets økonomiske betydning, dernæst benytter vi Porters Five Forces-teori til at 

analysere konkurrenceintensiteten på mødemarkedet, og slutteligt analyserer vi , hvordan 

homogeniserende påvirker Scandic og Comwells muligheder for at differentiere sig gennem CSR-

kommunikation. 

 

Overblik det danske mødemarked og dets økonomiske betydning 

I dette afsnit søger vi at danne et overblik over det danske mødemarked. Vi ønsker at skabe 

klarhed over omfanget af industrien og dens betydning for Danmark. Samtidig forsøger vi at 

klarlægge hvilke aktører, der er de største i industrien. Det hjælper os med at forstå den 

konkurrencesituationen, og hvilke vilkår som Comwell og Scandic agerer under. 

 

Det primære datagrundlag for denne redegørelse er en rapport, som VisitDenmark har lavet i år 

2012 (Visit Denmark, 2012). Det er den hidtil eneste analyse, der er lavet over det danske 

mødemarked, og en analyse, der tager et bredt perspektiv på det hele det danske mødemarked 

med det formål at belyse dets økonomiske betydning for det danske samfund. Visit Denmark 

offentliggør en ny rapport i foråret 2018, men hævder at tallene i rapporten fra år 2012 stadig er 

valide og retvisende for det danske mødemarked. Det er derfor pointer fra denne rapport (Visit 

Denmark, 2012), der redegøres for i nedenstående afsnit. 
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Mødemarkedets økonomiske betydning 

Analysen fra år 2012 viser, at der på årsbasis afholdes 187.000 møder i Danmark med i alt 6,9 

millioner mødedeltagere. Fra år 2008 til år 2016 er erhvervsturisme vokset med 14 %. I alt står 

mødemarkedet for en omsætning på 20,8 milliarder kroner årligt og langt størstedelen (over 83 %) 

af disse møder repræsenteres af danske mødedeltagere. Det er altså kun små 17 % af møder i 

Danmark, der er med international deltagelse. Til gengæld er det ikke overraskende møderne med 

international deltagelse, der i gennemsnit genererer den største omsætning. En dansk 

mødedeltager genererer i gennemsnit 1.950 kr. pr. mødedag, mens en international mødedeltager 

i gennemsnit skaber en omsætning på 2.400 kr. pr. mødedag. Det er fælles for både danske- og 

internationale mødedeltagere, at den daglige omsætning stiger, hvis mødedeltageren overnatter i 

forbindelse med mødet. 

 

Mødemarkedets økonomiske betydning er afgørende for Danmark, da mødemarkedet beskæftiger 

37.900 mennesker, hvilket svarer til 1,4 procent af alle jobs i Danmark. Hver gang, at 

mødemarkedet omsætter for en million, giver det 1,5 jobs til branchen. Herudover kommer de 

såkaldte Gross Value Added (GVA), som er de afledte effekter af mødemarkedet. Når man 

inkluderer de afledte virkninger af mødemarkedet, giver hver omsatte krone i mødemarkedet en 

afledt effekt på 0,71 kr. Den største industri for GVA er transport (21 %) og herefter følger 

restaurants (12 %), privat service (11 %) og steder og ophold (11 %). Dette er med til at 

understrege mødeindustriens betydning for dansk økonomi. 

 

Fordelingen af mødesteder 

Visit Denmark anslår i år 2012, at der findes cirka 700 officielle mødesteder i Danmark. Hoteller, 

kongrescentre, universiteter, feriecentre og højskoler nævnes som de mest hyppige mødesteder i 

Danmark, men i teorien kan et møde indenfor definitionen altså afholdes på enhver ekstern 

lokalitet (Visit Denmark, 2012). Nogle mødesteder bliver dog, hyppigere anvendt end andre. I 

Danmark afholdes over halvdelen af alle møder på hoteller. 55 % af møderne afholdes på hoteller, 

mens 25 % foregår på konference- eller kursuscentre (Visit Denmark, 2012). De øvrige steder, der 

fremgår af Visit Denmarks analyse er feriesteder, uddannelsessteder, messe- og kongrescentre og 

såkaldte ’special venues’, der blandt andet dækker over attraktioner, museer og lignende. Hver 
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lægger lokaler til mindre end 10 % af møderne i Danmark (Visit Denmark, 2012). Det fortæller os, 

at udbuddet i eksterne mødelokaliteter er bredt i Danmark, men det viser også, at det er å de 

mere klassiske mødesteder (hoteller og konference- eller kursuscentre), at langt de fleste møder 

afholdes. 

 

I forlængelse heraf følger de forskellige typer af møder, der afholdes i Danmark. De opdeles af 

Visit Denmark i tre typer; Kurser, fagmesser og konferencer og kongresser. 51 % af alle møder er 

kurser, 26 % er konferencer og kongresser, 1 % er fagmesser, mens andre typer af møder udgør 23 

% (Visit Denmark, 2012). Hvor kurser er den mest hyppige type af møde, er det konferencer og 

kongresser, som genererer den største omsætning. 47 % af al omsætningen fra det danske 

mødemarked kommer fra konferencer og kongresser. Til sammenligning udgør kurser 32 % af 

omsætningen (Visit Denmark, 2012). Det generelle billede er altså, at det er kurser og konferencer 

og kongresser, der udgør klart størstedelen af det danske mødemarked, både hvad angår antal og 

omsætning. 

 

Det er mest populært at afholde møder i Region Hovedstaden. Her afholdes 40 % af alle møderne, 

og det er også her, at de fleste mødesteder (208) findes. Med 7,7 milliarder er det også i Region 

Hovedstaden, at mødemarkedets omsætning er størst. I alt afholdes 75.800 møder årligt i Region 

Hovedstaden med 2.744.000 deltagere (Visit Denmark, 2012). Den næststørste møderegion er 

Region Syddanmark med 46.000 årlige møder og en omsætning på 6 milliarder (Visit Denmark, 

2012). Regionen med færrest møder og mindst omsætning er Region Nordjylland, hvor der årligt 

afholdes 11.100 møder og omsættes for 1,5 milliarder i mødeindustrien (Visit Denmark, 2012). 

 

Danske hotellers udvikling 

Som tidligere nævnt er alle danske tal tilbage fra år 2012, og mødemarkedet kan have udviklet sig 

en del over de seneste år. I mangel på supplerende tal har vi inddraget en rapport fra 2014 udgivet 

af Horesta, der er brancheorganisation for danske hoteller (Horesta, 2014). Rapporten er relevant, 

da den analyserer kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked. På trods af det faktum, at 

rapporten ikke skelner mellem B2B og B2C-aktiviteter, kan rapporten supplere vores forståelse af 

udviklingen på det danske MICE-marked.  
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Rapporten belyser blandt andet udviklingen i værelseskapaciteten på danske hoteller. Den viser, 

at kapaciteten er steget hvert år fra år 2007 til år 2012. Det gælder både i provinsen og i 

København (Horesta, 2014). Med udgangspunkt i de tal kan vi antage, at mødemarkedet også er 

vækstet i den periode. Rapporten fortæller også, at antallet af hotelkonkurser faldt efter år 2010, 

og at der forventes en positiv udvikling i efterspørgslen på hotelydelser i årene efter år 2012 

(Horesta, 2014). Dette bakkes blandt op af flere planlagte hotelopførelser- og udvidelser. Horesta 

forventer en stigning i værelseskapaciteten på godt 3 % fra år 2012 til år 2015 med København (4 

%), som den primære drivkraft i væksten (Horesta, 2014). 

 

Ifølge undersøgelsen er Scandic den største hotelkæde med 23 hoteller og 3.868 værelser. 

Herefter følger Arp-Hansen Hotel Group med 11 hoteller og 2.674 værelser og Comwell med 15 

hoteller og 2.577 værelser (Horesta, 2014). Det nævnes desuden i analysen, at Arp-Hansen Hotel 

Group på daværende tidspunkt havde flere udvidelser i støbeskeen (Horesta, 2014). I dag må vi 

derfor forvente, at Arp-Hansen Hotel Group er tæt på Scandics størrelse, i hvert fald når det 

kommer til antal værelser. 

 

Mødemarkedets udvikling siden udgivelsen af Visit Denmark og Horestas rapporter 

Markedet har altså angiveligt udviklet sig en del siden henholdsvis 2012 og 2014, hvor Visit 

Denmark og Horestas analyser er udgivet. Til gengæld har American Express udgivet en 

forudsigelse for det internationale mødemarked i år 2018 (American Express, 2018). Analysen er 

også brudt ned, og under ”Europe” er ”Danmark og Sverige” et af de områder, der er analyseret. 

Det nævnes her, at Danmark og Sverige er blandt de mest optimistiske mødemarkedet i Europa i 

år 2018, hvor det forventes, at antallet af mødedeltagere enten vil fastholde niveau fra 2017 eller 

stige (American Express, 2018). 

 

Analysen fra American Express er lavet på baggrund af deres egen data samt interviews med 

industriledere fra hele verden (American Express, 2018). Det nævnes ikke, hvor mange interviews, 

der er foretaget i Europa eller Danmark og Sverige, og derfor er det naturligvis svært at vide, hvor 
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valid dataen er. Rapporten fortæller, at der forventes en meget lille ændring i længden af møder i 

Danmark mod en generel tendens omkring kortere møder i Europa (American Express, 2018). 

 

Blandt de mere generelle tendenser finder vi, at utraditionelle møder vinder mere frem. Det er 

altså møder, der ikke nødvendigvis foregår på et hotel, konferencested eller lignende (American 

Express, 2018). Det er interessant, når man sammenholder med, at de danske hoteller er i vækst. 

Derfor må der nødvendigvis enten være en generel vækst i markedet, eller hotellerne skal være 

rigtig gode til at konkurrere for at have succes i markedet fremadrettet. En anden spændende 

tendens er, at topbyerne ventes at have større vækst i antal møder (American Express, 2018). For 

Danmark vil det formentlig betyde, at Region Hovedstaden fortsat vil have førertrøjen på i det 

danske mødemarked, og at hovedstadsregionen vil øge forspringet ned til de følgende regioner. 

Specifikt for Europa lyder forudsigelsen imidlertid også, at såkaldte second-tier-cities vil opleve 

øget efterspørgsel (American Express, 2018). Her skal det naturligvis nævnes, at undersøgelsen 

kigger på hele Europa, og det fremgår ikke om København er top city eller second-tier city. Under 

alle omstændigheder kan denne internationale tendens ikke nødvendigvis oversættes nationalt i 

Danmark. Det vil også kræve en dybere undersøgelse og segmentering af danske mødelokationer. 

 

Analyse af konkurrenceintensiteten på det danske mødemarked 

For at vurdere mødeudbyderes behov for at differentiere sig vil vi analysere 

konkurrenceintensiteten på det danske mødemarked, og hvorvidt differentiering igennem CSR-

kommunikation er nødvendigt. Dette vil kunne beskrive i hvilket omfang der på det danske MICE-

marked eksistere incitament for at differentiering igennem socialt og bæredygtigt 

samfundsansvar. Ifølge Porter (M. E. Porter, 1979) vurderes konkurrenceintensiteten i en branche 

på følgende parametre: Kunders forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke, truslen 

fra nye indtrængere og substituerende produkter. Parametrene giver et øjebliksbillede af, hvor 

tilgængelige markedsandele er for nye konkurrenter på mødemarkedet.  

 

Kundernes forhandlingsstyrke vurderes som relativt høj. Det skyldes primært at mødemarkedet 

udelukkende er baseret på B2B-kunder, som alt afhængig af størrelse foretager relativt store køb. 

Kunderne er relativt prisfølsomme og omkostningsfokuserede, eksempelvis bliver varigheden af 
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møder kortere (American Express, 2018). Pris er derfor afgørende parametre for kunderne, hvilket 

styrker deres forhandlingsstyrke. Modsat kan mødeudbydere gennem differentiering påvirke, hvor 

vigtig prisen er for kunderne. Da mødemarkedet som udgangspunkt er relativt fragmenteret, er 

mulighederne for differentiering nemmere. Generelt set vil virksomheder forhandle ud fra et 

omkostningsfokuseret udgangspunkt, hvorved mødeudbydernes muligheder for differentiering 

besværliggøres. Desuden er der ikke store omkostninger forbundet ved at skifte udbyder, fordi 

mange udbydere opererer med tilsvarende tilbud (mødepakker), og kunders specifikke 

mødeønsker forholdsvist simpelt kan imødekommes af flere forskellige udbydere. 

 

Leverandørens forhandlingsstyrke vurderes som høj. På mødemarkedet leverer størstedelen af 

leverandørerne madvarer og drikke til restauranterne og cafeer på mødestederne. 

Leverandørernes leverer relativt homogene råvarer, hvilket svækker deres forhandlingsstyrke, 

men leverandørerne leverer råvarer til flere forskellige brancher og er derfor ikke afhængig af 

industriens omsætning, hvilket styrker deres forhandlingskraft. Et voksende kvalitetsønske hos 

danske mødeudbydere er økologiske mad- og drikkevarer. Danske spisesteder tilslutter sig i 

stigende grad det økologiske spisemærke. Eksempelvis har der fra 2014 til 2015 været en vækst på 

57% i antallet af spisemærker. Økologi efterspørges i stigende grad af slutforbrugerne (Ritzau, 

2018), og derfor styrkes leverandørens forhandlingsstyrke, da økologi er et parameter, hvorpå de 

kan differentiere sig. Desuden anslås det, at efterspørgslen på økologiske fødevarer på nuværende 

tidspunkt er større, end hvad producenterne kan tilbyde. Mødeindustrien er præget af 

personalemangel (Dansk Erhverv, 2018b) og derfor udgør leverandører også eksterne 

rengøringsselskaber og tjenerbureauer. I industrier præget af manglende arbejdskraft vil 

leverandørernes forhandlingskraft være høj (M. E. Porter, 1979). 

 

Truslen fra nye indtrængere vurderes som moderat til høj. Da behovet ofte varierer alt efter typen 

af møde, antal deltagere, antal overnattende deltagere, størrelsen af mødelokaler, forplejning osv. 

kan konkurrenter relativt let finde plads i markedet, hvor de kan dække netop de behov som de 

har ressourcer og ekspertise til. Store udbydere, som har kapacitet til tusindvis af gæster som 

f.eks. Bella Sky og Tivoli Congress Center (Check-in.dk, 2011), vil ikke opleve truslen fra nye 

indtrængere som høj. Derimod vil mindre møde- og konferencesteder, som ikke tilbyder 
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overnatning og kun begrænset forplejning, opleve en voksende konkurrence for nye udbydere, 

hvor indgangsbarriererne ofte er mindre. Har man allerede kapaciteten og en attraktiv placering, 

kan de fleste virksomheder i princippet afholde møder, hvilket intensiverer konkurrencen om de 

danske mødekunder. Det understreges også af, at alternative mødesteder vinder frem over hele 

verden (American Express, 2018), og vi kan se, at møder i Danmark afholdes på mange forskellige 

lokationer (Visit Denmark, 2012). En anden årsag er nye deleøkonomiske forretningsmodeller som 

eksempelvis virksomheden gaest.com, der forsøger at facilitere kontakt mellem virksomheder 

med overskydende, tomme lokaler og virksomheder, som mangler steder for afholdelse af et 

mindre arrangement (Gaest.com, 2018). Som følge af de deleøkonomiske forretningsmodeller 

intensiveres konkurrencen på markedet, fordi nye udbydere enklere kan fremvise deres tilbud til 

kunderne. Indgangsbarriererne er derfor relativt lave. 

 

Truslen fra substituerende produkter vurderes som relativ lav. Mødekunder kan vælge at afholde 

møder og konferencer selv, hvis de har tiden, ressourcerne og kapaciteten til det. At afholde store 

møder, kurser og konferencer internt vil altid være forbundet med omfattende planlægning og 

kan i sidste ende resultere i produktionstab, hvis tidsforbruget og arbejdsbyrden påvirker andre 

arbejdsopgaver. Når først, der er identificeret et behov for afholdelse af et møde for et større 

antal deltagere med eller uden overnatning, vil forskellige udbydere evalueres. Truslen anses 

derfor som lav, da organisationer ofte mangler ekspertisen, ressourcerne og tiden til selv at 

afholde arrangementer.  

 

Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at konkurrenceintensiteten på mødemarkedet er relativt 

høj især ved afholdelse af små og mellemstore arrangementer. Det skyldes især kundernes 

forhandlingsstyrke, omkostningsfokuserede virksomheder, mulighed for relativt nemt at skifte 

udbyder, leverandørenes forhandlingsstyrke og truslen fra nye udbydere eksempelvis som følge af 

deleøkonomiske platforme, som hjælper virksomheder ind på mødemarkedet. Mødeaktørernes 

udbud og kundernes behov varierer i høj grad på mødemarkedet, hvilket betyder, at 

mødeudbydere kan få adgang til branchen ved blot at have et lokale til rådighed uden at besidde 

nogen form for ekspertise. Lokalet er kerneproduktet for servicen, og herudover kommer 

forplejning, overnatningsmuligheder osv., som er overflødigt for nogle kunder og en 
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nødvendighed for andre kunder. På baggrund af et svært fragmenteret marked muliggøres adgang 

for nye konkurrencer som har kapacitet og ressourcer til afholdelse af små og mellemstore 

arrangementer og kan tilpasse sig kundernes specifikke behov.     

 

Homogeniserende processers betydning for Comwell og Scandics CSR-kommunikation 

I det følgende afsnit vil vi analysere, hvorledes differentiering af CSR-kommunikation er mulig ud 

fra isomorfiske perspektiver. For at besvare vores problemformulering må vi vurdere 

homogeniserende processer i forhold til virksomhedernes muligheder for differentiering på det 

danske marked. I afsnittet vil vi således analysere processer, som besværliggør differentiering af 

CSR-kommunikation, men samtidig legitimerer måden, hvorpå virksomhederne kommunikerer om 

CSR. 

 

På både Comwell og Scandics hjemmeside ligger CSR-rapporter offentligt tilgængelig, som 

beskriver CSR-målsætninger, strategier og resultater, som reflekterer de samfundsnormer 

virksomhederne er underlagt. Alle større virksomheder, som opererer i Danmark, er underlagt 

statens krav om årlig indrapportering af CSR (Erhvervsstyrelsen, 2018). Kravene beskrives således: 

“Reglerne for virksomhedernes samfundsansvar er fleksible og betyder, at virksomhederne kan 

udforme deres politikker for samfundsansvar, så de bliver en naturlig del af virksomheden” 

(Erhvervsstyrelsen, 2018). Begge virksomheder, som ligger i regnskabsklasse B (Scandic) og C 

(Comwell), er altså pålagt at rapportere CSR, men de kan selv vælge, hvilke principper som er 

forenelige med deres forretningsmodel. Der er således tale om en koerciv isomorfi, da CSR-

rapportering er påtvunget, og på trods af fleksibilitet må efterleves af både Scandic og Comwell for 

at sikre deres legitimitet i det danske samfund.  

 

I både Scandic og Comwells årsrapporter beskrives forskellige mærkeordninger, som 

virksomhederne er tiltrådt (Scandic Hotels, 2018k) (Comwell, 2018e). Her skelner teorien mellem 

tillidsbaserede mærkeordninger eller statskontrollerede mærkeordninger, hvor minimumskrav til 

CSR opstilles, som virksomhederne skal efterleve. De mærkeordninger, som Comwell og Scandic er 

tiltrådt, beskæftiger sig udelukkende med miljømæssig bæredygtighed (Scandic Hotels, 2018k) 

(Comwell, 2018e). Dette kan skyldes, at der i en dansk kontekst lægges mere vægt på det 
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miljømæssige CSR-aspekt, da: “CSR-practices are more focused on environmental aspects in 

developed countries, whereas on social aspects and support to the local community in undeveloped 

ones (Serra-Cantallops et al., 2018, p. 28)”. Eksempelvis har Horesta udviklet en mærkeordning for 

turistindustrien baseret på miljømæssig bæredygtighed (Green Key, n.d.) men ingen tilsvarende 

mærkeordninger i forhold til social bæredygtighed.  

 

Scandic fortæller, at de er det eneste hotel i Danmark, som er Svanemærket (Bilag 4), og 

vigtigheden af statskontrollerede tredjepartscertificeringer kommer til udtryk, da Scandic skriver 

at miljømærkningerne er: “the driver for each hotel’s environmental initiatives” (Scandic Hotels, 

2018k, p. 37). Ligeledes beskrives det, hvorfor Scandic arbejder med flere miljømærkninger, og 

hvilke målsætninger Scandic har. ”Hotels in the Nordic countries are certified according to the 

Nordic Swan Ecolabel while hotels in Germany and Poland are certified according to the Green 

Globe and EU Eco Label respectively. Certification involves criteria for waste management, water 

consumption, energy consumption, carbon emissions and chemical use. The goal is for each hotel 

to be certified within one year of becoming a Scandic hotel. By the end of 2017, 90 percent of the 

hotels had achieved this goal” (Scandic Hotels, 2017, p. 37).  

 

Scandics CSR-målsætninger og strategier inden for miljømæssig CSR er således baseret på 

koervieve processer, som øger deres legitimitet ikke kun i Danmark men også i andre europæiske 

lande. Samtidig anvendes kommunikation influeret af koercieve processer som løfter til at 

efterleve samfundets krav.  

 

Ligeledes fremhæver Scandic deres engagement i UN Sustainability Development Goals (SDG), som 

er udarbejdet af UN Global Comapct, der er verden største frivillige initiativ inden for CSR 

(Horesta, 2018). Scandic har udvalgt kerneområder, som deres CSR-strategier er rettet imod bl.a. 

ligestilling mellem kønnene, beskyttelse og genopbygning af økosystemer, ansvarligt forbrug og 

produktion (Scandic Hotels, 2018k). Scandic har altså integreret de SDG’er, som de mener passer 

bedst ind i deres CSR-politik. Ved at integrere principper udarbejdet af en anerkendt international 

organisation øges troværdigheden af Scandics CSR-kommunikation og virksomhedens legitimitet. 

Samtidig viser engagement i SDG’erne, at Scandic ønsker at hjælpe med at løse internationalt 
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anerkendte samfundsproblemer. De koercive processer kommer derfor også til udtryk igennem 

Scandics incitament for at tilslutte sig frivillige initiativer som netværksorganisationer som UN 

Global Compact.  

 

Comwell har forpligtet sig til andre mærkeordninger og fremhæver selv det økologiske 

spisemærke i bronze, Refood-certificering og Green Key i deres årsrapport (Comwell, 2018e). 

Modsat Scandic har Comwell tilsluttet sig Green Key, der ligesom svanemærket er en 

statskontrolleret ordning, som bl.a. opstiller specifikke krav til virksomheder angående 

begrænsning af el-, vand- og varmeforbrug (Green Key, n.d.). Ligeledes har alle af Comwells 

hoteller tiltrådt det økologiske spisemærket, som også er en statskontrolleret mærkeordning 

(Bilag 2). Begge ordninger er udtryk for koercive processer, hvormed Comwell gennem tiltrædelse 

af disse mærkeordninger forpligter sig til at efterleve kravene. Refood-mærket stiller krav til 

håndtering af madspild og affaldssortering (Refood, 2018). Modsat de andre ordninger er dette en 

tillidsbaseret ordning, og Comwell tvinges derfor ikke til at efterleve kravene. Denne form for 

koerciv isomorfi er således mere et løfte overfor interessegrupperne fremfor en egentlig 

forpligtelse til at efterleve retningslinjerne.  

   

CSR som en integreret del af dansk virksomhedspraksis kommer til udtryk gennem forskellige 

måder, hvorpå virksomheder lader sig inspirere af hinanden. Både Scandic og Comwell har CSR-

ansvarlige ansat og tildelt ressourcer til CSR-tiltag, selvom ingen af kæderne har en officiel CSR-

afdeling i Danmark. Udarbejdelsen af CSR-strategier, -rapporter, og leverandør- og 

medarbejderhåndbøger er imidlertid eksempler på, hvordan Comwell og Scandic anser CSR som 

en nødvendighed for at opretholde virksomhedens legitimitet og efterleve omverdenens krav. 

Virksomhederne prøver at efterligne hinanden for at minimere risici fra en konstant foranderlig 

omverden ved at mime andre virksomheder, som succesfuldt imødekommer krav fra omverdenen. 

Eksempelvis fremhæver Scandic, at det var en Scandic-medarbejder, som opfandt “hang up your 

towel” (Scandic Hotels, 2018i), og andre virksomheder siden har ladet sig inspirere af denne ide. 

Der er i så fald tale om mimetiske processer, hvor andre virksomheder ønsker at styrke legitimitet 

ved at kopiere Scandics strategi. Eksempelvis kommer de mimetiske processer også til udtryk 

igennem en stigning af netværksorganisationer som CSR.dk, hvor både Scandic og Comwell er 
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medlemmer. CSR.dk har til hovedformål er at promovere CSR, og organisationer kan finde 

inspiration til at integrere socialt ansvar i deres daglige forretning og dele viden (CSR.dk, 2018a).  

 

Normer inden for hotelindustrien, gør sig også gældende i måden, hvorpå Scandic og Comwell 

vælger at arbejde med CSR. Eksempelvis eksisterer der et omfattende fokus på det miljømæssige 

og økonomiske aspekt af CSR i begge hotelkæders CSR-rapportering. Fokus i årsrapporterne er 

primært på el, vand og varmeforbrug, økologisk mad, reduktion af madspild og affaldssortering. 

Dette kan indikere, at virksomheder påvirkes gennem deres faglige netværk, hvilket stimulerer en 

ensartethed i måden, hvorpå virksomheder arbejder med CSR.  Begge virksomheder nævnte i 

vores interviews hotellet Guldsmeden som en inspirationskilde, da hotellet har en stærk 

bæredygtighedsprofil og guldmærket i økologi (Bilag 2+4). Guldsmeden er derfor en 

foregangsvirksomhed for andre hotelkæder i branchen baseret på deres resultater, og den 

profilering virksomheden har inden for bæredygtighed i Danmark.  

 

Normer for professionen kommer også til udtryk gennem krav fra professionsskolerne, da der i 

2015 blev oprettet en foodkoordinator-uddannelse, som beskæftiger sig med forebyggelse og 

reduktion af madspild (Hotel- og restaurantskolen, 2015). Der opstår således professionsnormer, 

som påvirker, hvad der anses som legitim virksomhedspraksis. Comwell har ansat to 

foodkoordinatorer i hvert køkken, og efterlever derfor denne normativ isomorfi for at styrke 

virksomhedens legitimitet. Scandic har en mere proaktiv tilgang til selv at påvirke de normative 

processer ved eksempelvis at indgå samarbejde med Copenhagen Business School og uddanne 

18.000 studerende til bæredygtighedsambassadører med fokus på innovation (Scandic Hotels, 

2018j). Foodkoordinatorer fra hotel- og restaurationsskolerne tilegner sig samme viden og 

værktøjer, hvilket kan resultere i en standardisering af deres arbejdsmetoder. Det samme gør sig 

gældende for bæredygtighedsambassadører fra CBS. 

 

Baseret på overstående analyse af homogeniserende processer, som påvirker Comwell og Scandics 

CSR-kommunikation, kan vi konkludere, at selvom de homogeniserende processer skaber 

rammerne for virksomhedernes CSR-kommunikation, har virksomhederne stadig mulighed for 

delvist at positionere sig. Eksempelvis kan koercive processer observeres gennem lovmæssige krav 
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og mærkeordninger. De lovmæssige krav skaber fleksibilitet for virksomhederne til at udvælge 

CSR-tiltag som kan integreres i deres forretningsmodel. Grundet flere forskellige mærkeordninger 

inden for især miljømæssig bæredygtighed kan virksomhederne tiltræde de mærkeordninger, hvis 

krav de kan leve op til. Samtidig er der en generel forståelse af CSR som legitim 

virksomhedspraksis hos både Comwell og Scandic. Det kommer bl.a. til udtryk i begge 

organisationernes kommunikation om socialt og miljømæssigt samfundsansvar som bærende for 

deres forretning. Begge virksomheder lader sig inspirere af hotelkæden Guldsmeden, da den har 

en særlig stærk bæredygtighedsprofil. Samtidig påvirkes hotelkæderne af industri og 

professionsrelaterede normer men påvirker også selv professionsnormer indenfor bæredygtighed, 

når de indgår samarbejde med professionsskoler og universiteter. De kan således påvirke, hvilke 

redskaber og kvalifikationer potentielt personale skal besidde. Uddannelserne skaber derved også 

en gradvis homogenisering på hotelkæderne.  

 

Del 5: Scandic og Comwells arbejde med CSR og tilgang til CSR-

kommunikation 

I dette afsnit vil vi præsentere vores casevirksomheder og deres forskellige strategiske tilgange til 

CSR-kommunikation samt mulighederne for differentiering gennem kommunikation. Afsnittet 

undersøger incitamentet for virksomhedernes CSR-kommunikation, hvordan CSR kommunikeres 

troværdigt for at øge legitimeringen blandt interessentgrupper gennem forskellige kommunikative 

budskaber, strategier og kanaler. Derudover undersøges det, hvordan homogeniserende processer 

både sikrer virksomhedernes succes og overlevelse men modsat formindsker mulighederne for 

differentiering.   

 

Præsentation af Scandic 

Scandic er den største nordiske hotelkæde med 280 hoteller i 6 forskellige lande. Størstedelen af 

Scandic hoteller er beliggende i Norden, men hotelkæden har de sidste år åbnet hoteller i både 

Tyskland, Belgien og Polen. Scandic er grundlagt i 1963 og beskriver sig selv som “a pioneer, 

driving development within the hotel industry” (Scandic Hotels, 2018d).  



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 53 af 178 
 

Scandics vision er at være “a world-class Nordic hotel company” gennem misionen om at skabe 

“great hotel experience for the many people” (Scandic Hotels, 2018l). Langt størstedelen af 

Scandics omsætning kommer fra forretningsrejser (70%), hvorimod lessiure-segmentet udgør 30% 

af koncernens samlede omsætning (Scandic Hotels, 2018k). I 2015 blev virksomheden registreret 

på børsen i Stockholm. Hotelkæden er den største i Skandinavien med ca. 25.000 gæster pr. dag 

og med ca. 9927 medarbejdere beskæftigede i 2017 (Business Class, 2015). I Danmark har 

hotelkæden 24 hoteller, hvilket gør hotelkæden til Danmarks næststørste målt på omsætning og 

kapacitet (Bindslev, 2017).  

 

Scandic beskriver sig selv som en ”pioner” inden for CSR, da virksomheden i 1993 besluttede at 

blive ledere i bæredygtighed og drive udviklingen af bæredygtighed i hotelindustrien (Scandic 

Hotels, 2018i). Eksempelvis hævder Scandic, at ideen om at gæsterne kan hænge håndklædet op 

igen, hvis de ønsker at bruge det igen, var udformet i Scandic. Denne praksis er nu standard i 

hotelindustrien mange steder i verden (Scandic Hotels, 2018i). Ligeledes har Scandic vundet World 

Responsible Tourism Award 2015, da Scandic det første hotel til at implementere et 

træningsprogram for medarbejdere i servicering af gæster med særlige behov (Scandic, 2015). I 

1999 blev det første Scandic-hotel Svanemærke-certificeret, og i 2016 var 180 hoteller 

Svanemærke-certificeret (Scandic Hotels, 2018i). Svanemærket er statskontrolleret miljø 

mærkeordning, som bl.a. stiller krav til kemikalie forbrug (Miljømærkning Danmark, 2018). I 

Danmark er Scandic den eneste Svanemærkede hotelkæde (Bilag 4). Scandics ønske om at drive en 

bæredygtig udvikling i fremtiden kommer bl.a. til udtryk således: “Igen virksomhed kan undgå at 

tage ansvar for miljøet og fokusere på miljøspørgsmål, og derfor skal Scandic vise vejen ved en 

kontinuerligt at arbejde for nedsat miljøbelastning og forbedringer af miljøet, og Scandic skal 

aktivt bidrage til et bæredygtigt samfund” (CSR.dk, 2013). Scandic samarbejder ligeledes med flere 

virksomheder for at nedbringe deres miljømæssige belastning. Eksempelvis samarbejder Scandic 

med virksomheden “Too Good to Go”, for at nedbringe madspild (Scandic Hotels, 2018f).  

 

Scandic arbejder også med et socialt perspektiv, som f.eks. da de under finanskrisen i 1993 

begyndte at tilbyde medarbejdere at deltage på workshops (Bilag 4). Scandics ønske om at sikre 

medarbejdertrivslen kommer til udtryk gennem bl.a. inklusions- og diversitetspolitikker, som skal 
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sikre et godt arbejdsmiljø. I 2001 introducerede Scandic programmet ”Scandic in Society”, som 

involverede hoteller og medarbejdere i socialt arbejde i lokalsamfundene, eksempelvis gennem 

servering af kaffe til Natteravnene, ved at tilbyde overnatning for hjemløse, og gennem 

doneringer til NGO’er som arbejder for børns vilkår (Scandic Hotels, 2014). 

 

I januar 2018 igangsatte Scandic et initiativ i samarbejde med Red Barnet, hvor gæster kan donere 

loyalitetspoint til organisationen (CSR.dk, 2018c). Aktuelle samfundsproblematikker adresseres 

også, når Scandic eksempelvis understøtter integrationen ved at tilbyde arbejde og 

virksomhedsbaseret danskundervisning til flygtninge (Bilag 4). Scandic forsøger derigennem både 

at løse et integrationsproblem og en manglede arbejdskraft i hotelbranchen ved selv at skabe den. 

Scandic ønsker også at tage samfundsansvar på internationalt plan og er derfor tiltrådt UN Global 

Compact, som forpligter Scandic til at rapportere om deres arbejde inden for kerneområderne 

bestående af menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption (Scandic Hotels, 2018k).  

 

Scandic arbejder med den tredobbelte bundlinje, hvor det sociale, miljømæssige og økonomiske 

perspektiv vægtes ligeligt. Scandic udtaler: “Vi skal lave noget som giver mening for vores 

hoteldrift, men også for vores gæster og kunder” (Bilag 4). Scandic arbejder ud fra en 

værdioptimerende tilgang, hvor fælles værdiskabelse sker mellem virksomheden og 

interessenterne. Især kunderne fremhæves som værende vigtige i en fælles værdiskabelsesproces 

(Bilag 4), hvilket indikerer, at motivationen for integrering af CSR-tiltag især sker som følge af en 

kommerciel tankegang. En anden grund til, at kunderne er afgørende i værdiskabelsesprocessen, 

kan være den serviceindustrielle kontekst, hvor succesen af CSR-tiltag især afhænger af kundernes 

adfærd, når de konsumere servicen. Eksempelvis beskrives problematikken mellem 

bæredygtighed og luksus, da Scandics forpligtelse til konstant effektivisering af vand- og 

energiforbrug ikke må påvirke kundernes følelse af luksus. Scandic siger selv, at de vil være 

”energibesparende uden at der ikke kommer vand ud af bruseren” (Bilag 4). Scandic må derfor 

være selektiv, når CSR-tiltag vælges, således at de ikke går på kompromis med kundernes 

forventninger og følelsen af luksus. Samtidig beskrives gæsternes adfærd og ansvarligt forbrug på 

hotellerne som udfordringer. Scandic fortæller, at de ikke prøver at være frelste men forsøger at 
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orientere og nudge gæsterne til et mere ansvarligt forbrug (Bilag 4). Der lægger således også en 

kommunikativ udfordring i at orientere gæster om, hvad de kan gøre, uden at virke belærende.  

 

Udover kunder og gæster fremhæves interne interessentgrupper som centrale i 

værdiskabelsesprocessen. Det udtrykkes således: “Vi laver ikke noget, som ikke giver mening for 

os(...)” (Bilag 4). Scandics CSR-engagement beskrives gentagende gange som værende en del af 

deres DNA (Bilag 4). Virksomhedens samfundsansvar italesættes således som en integreret del af 

den overordnede organisationskultur og som en afgørende drivkraft for Scandics ønske om at 

drive den bæredygtige udvikling i hotelindustrien. Ønsket om integration af samfundsansvar på 

tværs af organisationen kommer også til udtryk således: “Vi har bæredygtige projekter og ikke 

bare har projekter, der handler om bæredygtighed” (Bilag 4). Konkret kommer dette også til udtryk 

idet, Scandic har en Sustainability Director, Tommy Nederman, men på nationalt plan er hvervet 

hos den General Manager, der brænder mest for bæredygtighed (Bilag 4). Dette kan indikere en 

stærk og bred forståelse af CSR på ledelsesniveau, hvor der hersker en generel tiltro til, at lederne 

kan videreformidle koncernens CSR-budskaber.  

 

Ligeledes fremhæves medarbejderne som centrale interessenter i værdiskabelsesprocessen. 

Ønsket om en bæredygtighedsorienteret medarbejderkultur kommer bl.a. til udtryk i form 

bæredygtighedstræning, hvor medarbejderne eksempelvis kan finde informationer om 

koncernens CSR-målsætninger, strategier, initiativer og resultater via en app (Bilag 4). Det 

erkendes, at medarbejderne sandsynligvis ikke aktivt søger information om bæredygtighed 

initiativer, men at man på afdelingsniveau skal diskutere CSR-tiltag med medarbejderne (Bilag 4). 

Det fremhæves, at der skabes troværdighed og tiltro til Scandics samfundsansvar, når eksempelvis 

en receptionist, frem for en direktør, kan forklare Scandics samfundsansvar for en kunde. “Det 

vægter mere hvis en medarbejder fortæller hvad han eller hun er stolte af” (Bilag 4). 

Værdiskabelsen sker ifølge Scandic således i høj grad som resultat af medarbejdernes evne til at 

videreformidle CSR initiativer til eksterne interessentgrupper. Modsat fremhæves det, at CSR-

integration i den generelle medarbejderkultur besværliggøres, da personaleomsætningen er høj 

på hoteller placeret i de større byer (Bilag 4). Scandic må derfor konstant arbejde på at informere 

de yderste led af organisationen om bæredygtige initiativer. 
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Præsentation af Comwell 

Comwell er en dansk hotelkæde med 16 hoteller i Danmark og 2 i Sverige (Comwell, 2018c). 

Comwell er den tredjestørste hotelkæde i Danmark målt på omsætning og kapacitet. Koncernen 

introducerede konferencecenter-konceptet i Danmark i 1969 men introducerede siden spahoteller 

(Baumgarten, 2015). Ifølge Comwell fokuseres der på fire kerneområder: Møder & konference, 

business overnatninger, privatophold og spaophold (Comwell, 2018c). Comwell har især 

positioneret sig igennem konferencer og møder, hvilket har resulteret i at hotelkæden fire år i 

træk har vundet prisen for ”Bedste Mødekoncept” (Comwell, 2018d). Koncernen lægger særlig 

vægt på at ingen Comwell hoteller er ens (Comwell Hotels, 2018e) og denne diversitet giver 

virksomheden mulighed for at imødekomme specifikke behov fra gæsterne hvad enten de 

prioriterer eksklusive omgivelser eller til sportsaktiviteter, spa- og velvære, gourmetmad, 

storbyoplevelser, en central placering eller lækre værelser. Comwells vision er at blive branchens 

foretrukne bæredygtige hotelkæde for gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere (Comwell 

Hotels, 2017). Hotelkæden ønsker at gøre bæredygtighed til omdrejningspunkt for 

forretningsmodellen og forklarer: “Det gør vi, fordi vi ønsker at blive en bedre udgave af os selv” 

(Bilag 2). Dette løfte kommer til udtryk igennem både sociale og miljømæssige CSR-tiltag.  

 

Comwells fokus på bæredygtighed kommer bl.a. til udtryk igennem den forplejning som tilbydes 

på hotellerne. Eksempelvis er Comwells hoteller tildelt det økologiske spisemærke i bronze (Bilag 

2), som er en statskontrolleret mærkeordning. Det vil sige, at Comwell-hotellerne fremadrettet 

forpligter sig til at servere forplejning, der er 30-60% økologisk (Comwell Hotels, 2018b). Den 

økologiske omstilling er sket på under et år, og Comwells økologiprocent er på 50 % i gennemsnit 

(CSR.dk, 2017). Derudover prioriteres lokale, sæsonbetingede råvare, økologisk kød fra fritgående 

kvæg og svin, MSC-certificerede fisk og skaldyr fanget i dansk farvand samt økologiske og 

biodynamiske drikkevarer (Comwell Hotels, 2018b). Foruden ansættelsen af Food Koordinatorerne 

på alle Comwell-hoteller, hvis primære opgave er at minimere madspild, er Comwell tiltrådt den 

tillidsbaserede mærkeordning Refood (Comwell Hotels, 2018b). Refood opstiller vejledende 

rammer for affaldssortering og hvordan madspild bedst reduceres (Refood, 2018). Selvom 

Comwell ikke er en Svanemærket hotelkæde, kræver Comwell, at Svanemærkede kemikalier 
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anvendes af leverandørerne til rengøring af linned for at skåne miljøet (Comwell Hotels, 2018b). 

Desuden har Comwell de sidste fem år reduceret varme- og vandforbrug med 20%. Målsætningen 

er fremadrettet at reducere forbruget med 2 % om året eksempelvis ved at udskifte lavenergi 

lyskilder og opkøbe dansk vindmølleenergi (Comwell Hotels, 2018b). Comwell er også Green Key-

certificeret (Comwell, 2018e). 

 

Comwells sociale ansvar kommer især til udtryk gennem et internt fokus på at uddanne og træne 

medarbejdere i bæredygtighed samt opmuntre medarbejdere til at tage medansvar til at udforme 

bæredygtighedspolitikker på tværs af afdelingerne i virksomheder (Bilag 2). Derudover påtager 

Comwell sig også et samfundsansvar ved at tilbyde flygtninge virksomhedspraktik som 

eksempelvis opvasker, teknikker eller stuepige (TV2 Lorry, 2017). På ledelsesplan sikrer 

hotelkæden ligestilling, da den lover, at mindst 33 % i den øverste ledelse skal udgøres af det 

underrepræsenterede køn (Comwell Hotels, 2018b). 

 

Comwell fremhæver desuden den tredobbelte bundlinje som bærende for deres CSR-strategi 

(Bilag 2), hvor det sociale, miljømæssige og økonomiske aspekt opvejes ligeligt. Ifølge Comwell skal 

værdiskabelsen skal ske på baggrund af alle tre parametre på en sådan måde, at det skaber værdi i 

alle dele af organisationen og for gæsten (Bilag 2). Især fremhæves medarbejdernes og gæstereres 

interesse som værende drivende for implementeringen af den tredobbelte bundlinje (Bilag 2).   

 

Comwell anerkender, at medarbejderne er centrale interessentgrupper for virksomhedens vision 

om at bæredygtighed skal være omdrejningspunktet for Comwells forretningsmodel: “Vi kommer 

ikke i mål med vores bæredygtighedsstrategi, hvis vi ikke har medarbejderne med” (Bilag 2). 

Medarbejdernes forståelse af Comwells CSR er altså afgørende for virksomhedens resultater på 

CSR-området. Samtidig beskrives den organisatoriske udfordring i konstant informeringen af 

medarbejder og “huske at få alle medarbejdere med på den rejse og hele tiden sikre at alle er 

klædt godt på til de ting, som vi gør, både så det selv kan efterleve og agere på det, men også 

selvfølgelig for, at vi kan kommunikere om det” (Bilag 2).  Intern kommunikation om CSR-tiltag er 

derfor afgørende for at integrere medarbejdernes CSR-forståelse i den overordnede 

virksomhedskultur. Det fremhæves, at Comwells bæredygtige tiltag skaber særlig værdi for 
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medarbejderne da: “(...) det giver en kæmpestor stolthed, både dem der er uddannet og at de så 

skal tilbage og videreformidle de budskaber til resten af medarbejderne. Det er helt sikkert, det 

giver en kæmpestor stolthed, og det gør også klart noget i forhold til den her fastholdelse og 

tiltrækkelse” (Bilag 2).  

 

Nogle af Comwells CSR-initiativer afhænger af kundernes indsats. Her forsøger hotelkæden at 

informere deres gæster om CSR uden, at det skal opfattes som “en løftet pegefinger” (Bilag 2).  

Man prøver således at balancere en meningsfuld information uden at belære gæster om 

samfundsansvar. 

 

Sammenligning af Scandic og Comwells arbejde med CSR 

Overstående præsentation af Scandic og Comwell indikerer, at virksomhederne deler samme 

opfattelse af CSR. Begge hotelkæder mener, at virksomheder er forpligtiget til at på tage sig et 

socialt og miljømæssigt samfundsansvar. Ligeledes deler hotelkæderne opfattelsen af, at CSR bør 

implementeres gennem den tredobbelte bundlinje, hvor økonomi, socialt- og miljømæssigt 

samfundsansvar opvejes ligeligt. Comwell og Scandic er enige om, at CSR skal integreres i 

forretningsmodellen på en sådan måde, at CSR skaber værdi for alle interessegrupper, men CSR 

skal især skabe værdi for medarbejdere og kunder. Begge hotelkæder italesætter udfordringen i at 

informere alle medlemmer i organisationen om CSR, da organisationskulturen anses som et vigtigt 

redskab til at kommunikere om CSR. Grundet en høj personaleomsætningshastighed i den danske 

hotelindustri besværliggøres informeringen af medarbejdere. Derudover italesætter begge 

hotelkæder den kommunikative udfordring i at informere gæster om ansvarligt forbrug af 

ressourcer uden at belære eller tvinge gæster til en adfærd, de ikke ønsker.  

  

Scandic og Comwell adskiller sig på flere områder. Scandic er en større hotelkæde end Comwell. 

Scandic er ledende indenfor miljø- og social bæredygtighed i hotelindustrien og har flere gange 

været de første på verdensplan til at implementere CSR-initiativer f.eks. om udskiftning af 

håndklæde eller deres initiativer for at tilgodese gæster med særlige behov. Begge hotelkæder 

udtrykker, at de ønsker at drive den bæredygtige udvikling i hotelbranchen. Virksomhederne 

arbejder forskelligt med CSR. Scandic har en mere international tilgang til arbejdet med CSR, 
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hvorimod Comwell hovedsageligt er fokuseret på relevante CSR-tiltag i en dansk kontekst. Scandic 

har et bredere fokus på CSR, hvor både interne og eksterne problematikker adresseres. Comwell 

fokuserer hovedsagligt på miljømæssige- og interne, sociale CSR-initiativer. 

 

Del 6: Analyse af danske mødekunders købsproces og -præferencer 

I det følgende afsnit vil vi analysere købsprocessen med henblik på at identificere afgørende 

købsparametre hos danske mødekunder. Vi vil undersøge købsprocessen, og hvilke 

købsparametre, der er afgørende for kunderne på de forskellige stadier i købsprocessen. Der gør vi 

for at danne os et bredt billede af kunderne på det danske mødemarked. 

 

Klarlæggelse af kundeforholdet 

I denne del af vores analyse vil vi forsøge at klarlægge en købsproces for danske mødekunder for 

samtidig at identificere, hvor i processen at kunderne er modtagelige overfor påvirkning enten fra 

deres netværk, sælgere og mødedesignere eller kommunikation og markedsføring. Vi vil ligeledes 

undersøge, hvilke præferencer kunderne har på de forskellige stadier i købsprocessen. Det 

teoretiske fundament i denne del af analysen er Fawzy og Samras model for organisatorisk 

købsadfærd på mødemarkedet. Vi vil i dette afsnit stille den model op mod den empiri, vi har 

indsamlet hos salgsansvarlige hos Scandic Hotels og Comwell for så præcist som muligt at kunne 

klarlægge, hvilke stadier som danske mødekunder gennemgår i deres købsproces, og hvad der er 

relevant for kunderne på de enkelte stadier. 

 

For at analysere købsprocessen er det afgørende at forstå, hvilken type køb som gør sig gældende 

ved indkøb af møder og hvordan Scandic og Comwell segmentere kundegrupper. Fawzy og Samra 

tager udgangspunkt i købet af det enkelte møde eller den enkelte konference, men fra vores 

interviews med ledede sælgere hos Scandic og Comwell kan vi konstatere, at de mest profitable 

køb er såkaldte rammeaftaler, som typisk indgås efter et udbud fra offentlige enten private kunder 

er vundet (Bilag 1+3). Når et udbud vindes, vil en rammeaftale forhandles, hvor eksempelvis 

betingelser, budget, længden af aftalen fastlægges (Bilag 1). Comwells salgschef fortæller følgende 

om betydningen af at vinde de udbud, som giver længerevarende kontrakter: ”80 % af den 
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konferenceomsætning vi har, kommer fra 20 % af vores kunder. Derfor er det jo enorm vigtigt, at 

hvis man kan få hegnet de her 80 % ind, så er man okay kørende” (Bilag 1). 

 

De store kunder har afgørende betydning på mødemarkedet, og deres behov kan mødeudbyderne 

adressere igennem ansøgningsrunder for at vinde udbud. Udbud er derfor særligt relevant i denne 

kontekst, da størstedelen af hotellernes omsætning kommer fra rammeaftalerne. Kunderne 

segmenteres derfor ud fra, hvor profitable Scandic og Comwell opfatter de forskellige kunder.  

Både Scandic og Comwell har også mødekunder, som køber enkelte møder eller en møderække 

(Bilag 1+3). De mest langvarige og profitable kunder tildeler hotelkæderne en key account status. 

Key-account-kunder bidrager til langt størstedelen af omsætningen. Vi anerkender, at der 

sandsynligvis vil være markante forskelle på kundernes købsproces alt efter, om købet er en 

rammeaftale, og hvor profitabel kundeforholdet vurderes at være. Sandsynligheden er minimal 

for, at alle kunder vil følge de forskellige faser i Fawzy og Samras model, der beskriver 

købsprocessen for mødekunder. Dog mener vi, at modellen kan understøtte vores forståelse af 

kundernes købsproces og anskueliggøre hvilke overvejelser, som influerer den generelle 

beslutningsproces. 

 

De indledende faser: Informationssøgning og udvælgelse af købscenter 

De første fem trin i Fawzy og Samras model beskæftiger sig med de overvejelser, som en 

mødekunde gør sig, inden kunden offentliggør et udbud eller forespørger på et konkret møde. 

Kunden identificerer behovet for mødet, ansvarshavende for mødeafholdelsen udnævnes og en 

beskrivelse af hvilke faciliteter som mødet kræver udarbejdes. Vi har i vores klarlæggelse af 

danske mødekunders købsproces valgt at samle alle de indledende faser i Fawzy og Samras model 

i én fase, da vi på baggrund af vores empiri oplever, at de præsenterede faser i modellen 

overlapper hinanden og ikke kan adskilles i danske mødekunders købsproces. 

 

Processen omkring et køb indledes, når behovet for afholdelse af et møde anerkendes. Det kan 

f.eks. være, hvis virksomheden ikke selv har ressourcerne til at afholde mødet. Desuden går ifølge 

Scandics salgsansvarlige lang tid fra kunderne planlægger deres møde og til afholdelsen af mødet: 

”Det er jo typisk, at de (kunderne red.) laver et program, og der skal datoerne stemme, og inden de 
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sætter deres program i trykken. Så lige tiden på den slags er jo et år, halvandet. Lige på 

konferencer kan leadtiden godt være to år” (Bilag 3). 

 

Et behov opstår ofte som led af langsigtede planer, men Scandic nævner også, at der kan være 

situationer, hvor der opstår akutte behov for mødet, f.eks. i forbindelse med den varslede Lockout 

af alle offentligt ansatte i Danmark i april 2018 (Bilag 3). Når kunderne identificerer deres behov er 

det ofte langtidssigtet, og planlagt flere år før engagementet afholdes. Det samme er også 

tilfældet, når kunder går i udbud, hvor de typisk laver rammeaftaler fra flere år (Bilag 1). Under 

udbud er behovet typisk en partner, som kan tilbyde mødesteder for alle eller en stor mængde af 

de arrangementer, som organisationen må have, mens behovet ved enkeltkøb typisk er et møde 

eller en kursusrække (Bilag 1+3). 

 

Mødekunden afgør ligeledes hvilke personer, der skal foretage købet. Antallet af personer som er 

involveret i købet er det her ganske forskelligt alt afhængigt, om der er tale om et enkelt møde 

eller en rammeaftale. Enkelte møder bookes typisk af en sekretær eller en PA (Bilag 1+3), 

hvorimod der er flere inde over et udbud. Det kan f.eks. være en Travel Management-afdeling 

eller en indkøbsafdeling, fortæller Comwells salgschef (Bilag 1). I det øjeblik, at kunden har indgået 

en rammeaftale, er det imidlertid kun få personer, der er inde over det enkelte møde, typisk en 

chef og en sekretær eller PA (Bilag 1). Det er altså ikke altid, at den enkelte mødebooker selv kan 

vælge, hvilken mødeudbyder de ønsker at afholde mødet hos, hvis der i forvejen foreligger en 

rammeaftale.  

 

Alligevel vurderer både Scandic og Comwell, at relationen til den enkelte mødebooker er ganske 

afgørende, da den mødebooker kan dele gode og dårlige erfaringer med resten af sin organisation 

og også med sit øvrige netværk (Bilag 1+3). Det anerkendes, at interpersonel kommunikation 

indenfor organisationen kan påvirke måden, hvorpå mødeudbyder italesættes. Eksempelvis 

beskrives måden, hvorpå personlige præferencer kan påvirke beslutningsgrundlaget således: ”Og 

selvom det ofte er chefen, der godkender (hvor mødet skal afholdes red.), så godkender han på 

baggrund af det, som hans medarbejder fortæller ham. Så ligesom journalister kan vinkle, så kan 
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mødebookere også” (Bilag 3). Dette indikerer, at modsat størstedelen af beslutninger fortaget i en 

B2B-kontekst, påvirkes købsbeslutningen af følelser og personlige præferencer.  

 

Det er altså forskelligt fra købssituation til købssituation, hvem der beskriver behovet og indhenter 

information omkring produktet. Forbrugere er påvirkelig overfor information/marketing gennem 

hele købsprocessen (O. E. Andersen, 2011), og det er antageligvis også tilfældet for mødekunder. I 

hvert fald fortæller både Scandic og Comwell, at de oplever, at deres kunder benytter sig af deres 

netværk, og det er også indtrykket, at mange kunder ved relativt meget om hotellernes produkter, 

inden de udliciterer afholdelsen af et møde eller kommer med en forespørgsel på et møde eller en 

møderække (Bilag 1+3). Begge hotelkæder understreger vigtigheden af personlige netværk og 

opbygningen af relationer, da den personlige relation til virksomheden kan have betydning, 

hvordan word-of-mouth florerer. Comwells salgschef uddyber eksempelvis: ”Den som sidder hos x 

firma sidder i morgen hos y firma og har muligheden for at benytte Comwell igen” (Bilag 1). Dette 

indikerer klart, at personlige præferencer kan have betydning for de organisatoriske beslutninger, 

når virksomheder udvælger mødested. 

 

I informationssøgningsfasen, påvirkes mødebookeren af omverdenen og af de organisatoriske, 

individuelle og interpersonelle forhold (Fawzy & Abo Samra, 2008). Sælgerne fra både Comwell og 

Scandic fortæller, at størstedelen af deres kunder søger information om virksomhederne og 

servicen på nettet (Bilag 1+3). Dette er ikke overraskende, da 70 % af alle B2B-kunder starter deres 

informationssøgning på internettet (Pardot, 2013). Scandics salgsansvarlige beskriver de digitale 

kanaler som den absolut vigtigste kilde til information. ”Det er primært digital (at kunderne søger 

information red.). Det er gennem nyhedsbreve, at de henter deres information fra, det er annoncer. 

Vi har i denne uge en stor annonce i Berlingske Tidende. Jamen, det er de digitale medier. Det er 

Facebook, og det er Instagram” (Bilag 3). 

 

Begge hotelkæder fremhæver, at mødebookere påvirkes af interpersonel kommunikation eller 

word-of-mouth og mødebookernes netværk også som vigtige kilder til information (Bilag 1+3). 

Word-of-mouth kommunikation anses ofte som mere troværdig end budskaber sendt direkte fra 

virksomhedens egne kanaler. Det skyldes at den information er blevet filtreret igennem personlig 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 63 af 178 
 

overlevering og anses derfor som upåvirket af bias (Allsop, Bassett, & Hoskins, 2007). Teorien 

bakker om vores empiriske iagttagelser, hvor både Scandic og Comwell vurderer, at de netværk og 

personlige præferencer hos mødebookerne afgørende i beslutningsprocessen. 

 

Når købscenteret, som i dette tilfælde er enten en mødebooker eller en indkøbsafdeling, påvirkes 

af omverdenen, er det forhold som samfundskonjunkturer, medieomtale og generelle 

samfundsnormer, som der tages højde for. Krav til CSR og bæredygtighed kan også være forhold, 

der er påvirket af omverdenen, og salgslederne, som vi har talt med, fortæller os, at de over de 

senere år ser, at flere stiller krav til CSR (Bilag 1+3). Scandics slagsansvarlige beskriver det således: 

”Det kan godt være, at det er mit positive sind, der gør det – men jeg synes, at jeg mærker, at folk 

er mere fokuserede på det grønne.” (Bilag 3). Den øgede fokus på bæredygtighed kan både skyldes 

krav fra omverdenen, men det kan også skyldes de organisatoriske forhold, hvor den pågældende 

organisation stiller større krav til deres leverandører. Dette er et eksempel på, hvordan disse 

påvirkninger kan overlappe. Det gælder også, når salgslederne oplever er ændring i efterspørgslen 

afhængigt af samfundskonjunkturer (Bilag 1+3). Her kan både være tale om en påvirkning fra 

omverdenen, som påvirker købscenteret til at spare, men det kan også være en påvirkning fra 

organisationen, som har fastlagt en ny politik for indkøb af møder og konferencer. Det er også i 

høj grad påvirkninger fra de individuelle og interpersonelle forhold, der gør købscenteret 

påvirkelig gennem eksempelvis markedsføring. Når købscenteret påvirkes af individuelle forhold 

kan det f.eks. være, fordi købscenteret har et godt forhold til en mødedesigner på et hotel. Et 

eksempel på et interpersonelt forhold kan være en højtstående person i købscenterets netværk, 

der giver en anbefaling til en speciel udbyder. 

 

Mødekunderne skal også fastsætte typen af køb. Fawzy og Samra præsenterer tre typer af køb; 

nye køb, direkte genkøb og modificerede genkøb (Fawzy & Abo Samra, 2008). Svarene fra vores 

empiri fortæller os, at en stor del af købene på det danske mødemarked er direkte genkøb eller 

modificerede genkøb. Det gælder i hvert fald hos Scandic og Comwell, hvor salgslederne fortæller, 

hvordan kunderne sætter pris på, at de kan få det samme type møde igen og igen på flere 

forskellige hoteller (Bilag 1+3). I forhold til de profitable rammeaftaler, som strækker sig over flere 
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år, vil de typisk være i kategorien modificerede genkøb, hvor de ændrer i deres krav og vægtning 

af pris og kvalitet fra udbud til udbud (Bilag 1+3). 

 

Samtidig fremhæver begge virksomheder vigtigheden af at opsøge nye og potentielle kunder. 

Begge virksomheder har ansat ”New Busissere”, som er salgsmedarbejdere, som har til opgave at 

identificere nye kunder, forstå deres behov og målrette kommunikation mod de kunder, som ikke 

besidder kendskab til eller erfaringer med virksomhederne. Disse virksomheder vil opleve risikoen 

ved køb af møde hos Comwell eller Scandic som værende stor. Ifølge Kotler og Armstrong vil 

kunder anse nye køb som værende risikofyldte og forbundet med usikkerhed (Kotler & Armstrong, 

2012). Nye kunder vil derfor søge efter information om udbyderen for at reducere usikkerheden 

(Kotler & Armstrong, 2012). Comwell og Scandic fremhæver, at et generelt kendskab til 

virksomheden og gennemsigtigheden af mødepakkerne skaber en tryghed for deres kunder (Bilag 

1+3). De to hotelkæder kan altså bruge positionen som velkendte brands til at formindske nye 

kunders usikkerhed. 

 

En opsummering over den samlede informationsfase for danske mødekunder viser, at behovet og 

bookingen opstår op mod to år før afholdelse af mødet eller konferencen. Typisk er det en PA eller 

en sekretær, altså en enkelt mødebooker, der står for bookingen af det enkelte møde, mens en 

større afdeling vil stå for indkøb via udbud. De danske mødekunder søger i høj grad information 

online, men netværk og den personlige relation er også afgørende, hvorfor både kommunikation / 

markedsføring men også den personlige kommunikation fra en mødedesigner kan påvirke 

købscenteret. De typiske køb på det danske mødemarked er direkte genkøb eller modificerede 

genkøb. Rammeaftaler er typisk modificerede genkøb, hvor kunderne ændrer i deres krav og 

vægtning. Scandic og Comwell har desuden indsatsrettet mod nye kunder. 

 

Evoked set og vurdering af mødestedet 

I denne fase vurderer kunderne mødestederne og udvælger deres ’evoked set’, altså de 

mødesteder som vurderes kan dække kundens specifikke behov. Denne fase er formentlig mere 

omfangsrig, hvis der er tale om en rammeaftale, end hvis vi har gøre med et enkeltkøb. Både 

Scandic og Comwell forsøger i denne fase at invitere deres kunder ud at se det konkrete 
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mødested. Det skyldes både en overbevisning om, at det sælger bedre, når kunden ser de 

konkrete faciliteter, men det er også i et håb om at bygge en relation til kunden (Bilag 1+3).  

Comwell siger: ”Vi vil allerhelst have kunden til at se hotellet eller hotellerne, fordi vi ved, at det 

sælger bedre, og så ved de også, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre” 

(Bilag 1). Fra Scandic lyder samme betragtning, og for deres salgsansvarlige handler fremvisningen 

af hotellet både om muligheden for at se rammerne men også om at etablere en relation (Bilag 3). 

Scandics salgsansvarlige fortæller ”Altså, jeg vil våge den påstand, at 60 % det er kemi mellem 

mennesker. Vi kan ikke helt undlade, at det har en betydning, så jeg tror, at den enkelte beslutter 

sig, når man har haft en rundvisning og mærker stemningen” (Bilag 3). 

 

Hotelkædernes forsøg på at etablere fysisk kontakt med kunderne kan forklares ud fra en teoretisk 

betragtning, hvor traditionel ansigt-til-ansigt baserede forhold, altså direkte interaktion, er den 

mest afgørende faktor for at etablere tillid. Når en person interagerer med en anden person eller 

virksomhed vil dialog eller samarbejde influere, hvorvidt personen tror på, at forventninger kan 

imødekommes (Kunnel & Quandt, 2016). Det vil sige, at fysisk interaktion med kunderne vil tillade 

Comwell og Scandic muligheden for at skabe et tillidsbånd til kunderne, men hvis hotelkæderne 

ikke interagere på den måde kunden forventer, vil dette resultere i skepsis. Tillid til hotelkæderne 

og deres evne til at imødekomme kundernes forventninger er derfor afgørende for kunne skabe 

en tryghed, som både Comwell og Scandic mener er afgørende i kundernes købsproces. Samtidig 

kan behovet for tillid og tryghed også relatere sig til uhåndgribeligheden, som karakteriserer 

serviceydelser (B. Casado-Díaz, L. Nicolau-Gonzálbez, Ruiz-Moreno, & Sellers-Rubio, 2014). 

 

Et andet parameter, som kan skabe tryghed og minimere de økonomiske risici ved booking af 

møder på hotellerne, er fordelagtige annulleringsbetingelser. Begge hotelkæder nævner 

fleksibilitet og annulleringsbetingelser blandt deres unique selling points (Bilag 1+3), hvilket vidner 

om en løsning-orienteret tilgang og forståelse for kundens behov. Comwells salgschef beskriver 

det således: ”Så det gør jo lige pludselig, at hvis man bliver lidt presset på, at arrangementet ikke 

bliver til noget, så igen har man en sikkerhed for, at vi skulle egentlig have været 12 personer, men 

nu er der nogle syge og to af dem kommer ikke til, så nu er vi kun 4, så gider vi ikke afholde det 

kundearrangement. Det koster ikke hende eller ham, der sidder med arrangementet. Vi booker 
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bare en anden dato og så er vi på den igen”. Fleksibilitet og annulleringsbetingelser kan være 

afgørende for, hvorvidt hotelkæderne formår at skabe tryghed for kunderne gennem hele 

købsprocessen og ikke på dagen, hvor mødet skal afholdes. Annulleringsbetingelser kan mindske 

den oplevede økonomiske usikkerhed forbundet med købet, da betingelserne skaber 

forudsigelighed og gennemsigtighed. Da annulleringsbetingelser diskuteres med kunden før 

mødet afholdes, påvirker det kundernes forståelse af, hvorvidt de opfatter virksomhederne som 

troværdige og øger mulighederne for at etablere tillid. 

 

Det er også i løbet af denne fase, at kunderne modtager et eller flere konkrete tilbud, som er 

baseret på de behov, som de tidligere tilkendegivet overfor mødeudbyderen. Er det i en 

udbudsfase, vil tilbuddet typisk være et sæt faste priser på forskellige typer af møder på forskellige 

hoteller, der er afhængig af, at kunden lægger et vist beløb hos udbyderen. Hvis det derimod er et 

enkelt køb, vil tilbuddet typisk være en pris på en række services for et bestemt antal 

mødedeltagere (Bilag 1+3). Kunderne skal så tage stilling til et eller flere tilbud, og særligt ved 

udbud og indgåelse af en rammeaftale vil der typisk være flere mødeudbydere, der afgiver et 

tilbud. Under vurderingen af tilbuddene vil kunden også være påvirkelig overfor kommunikation. I 

denne fase har kunden mere information om udbyderne efter at have indsamlet information og 

specificeret sine krav og behov. For mødekunderne er prisen et af de absolut vigtigste 

købsparametre. Scandic siger: ”Pris er stadigvæk et afgørende parameter i beslutningen”, men 

begge interviewpersoner beretter også, at prisen er blevet mindre afgørende end tidligere, at 

kvalitet begynder at vægtes højere overfor pris ved udbud. Her beder kunderne typisk om et 

tilbud og specificerer, at X procent af vurderingen er pris og X procent er kvalitet. Købet er modsat 

andre køb underlagt specifikke retningslinjer som afgøre købet omfang og natur (Konkurrence- og 

forbrugerstyrelsen, 2016).  

 

Begge interviewpersoner nævner udover den personlige relation og pris også tryghed som et 

væsentligt købsparameter (Bilag 1+3). Det hænger også sammen med, at det typiske køb i den 

danske mødeindustri er et direkte genkøb eller modificeret genkøb. Interviewpersonerne giver 

udtryk for, at mange kunder køber ind på sikkerheden, og at mange kunder derfor er 

tilbagevendende (Bilag 1+3). Dette gælder i forhold til enkelte møder men også i forhold til 
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rammeaftaler. Mødestederne vil højest sandsynligvis blive vurderet i udvælgelsesprocessen igen, 

hvis kunderne tidligere har benyttet stedet og haft en god oplevelse. 

 

Når der spørges ind til kvalitative parametre, kan der også være tale om CSR, fortæller Scandics 

salgsansvarlige. Hun nævner eksempelvis Scandics svanemærkning, som et kvalitativt parameter 

(Bilag 3), men fortæller samtidig at hun sjældent bliver spurgt ind til hotelkædens CSR-politik. Det 

er primært sælgerne selv, der forsøger at videreformidle CSR-budskaberne til kunderne (Bilag 3). 

Begge hoteller oplever betydningen af CSR på et overordnet niveau, når de indgår rammeaftaler. 

Her stilles typisk minimumskrav på CSR-området, men der er sjældent CSR-krav til de enkelte 

møder. Flemming Goldbæk fortæller følgende om CSR som købsparameter på mødemarkedet ”Jeg 

tror, at det er vigtigt for at lege med de største spillere i markedet. Det er der, at der går hen og 

bliver et vigtigt købsparameter, for hvis du ikke er med, så får du ikke lov til at åbne dørene til 

eksempelvis Novo Nordisk” (Bilag 1). Scandic fortæller også, at de bliver spurgt direkte ind til 

bæredygtighed under udbud, og at CSR ligger i underbevidstheden, når der træffes en beslutning 

(Bilag 3). CSR er imidlertid ikke et afgørende købsparameter, hvis mødestederne kan leve op til de 

minimumskrav, som de store kunder stiller, og som Comwell nævner er afgørende for at kunne 

indgå rammeaftaler. Fra Scandic lyder det således om CSRs betydning i det endelige køb. ”Jeg 

oplever ikke, at det er afgørende for dem. Jeg oplever, at hvis man spørger dem, om det er 

afgørende for dem, så er det, men det er ikke noget, som de kommer på af sig selv. Så er det alle 

mulige andre ting, der er afgørende, service og pris og beliggenhed og alle de her ting”. CSR er 

altså afgørende for at komme blandt evoked set, men det tjener mere som en bonus, når den 

endelige beslutning skal træffes. 

 

Den endelige beslutning 

Netop den endelige beslutning træffer kunderne efter fasen, hvor de har skåret feltet af udbydere 

ned, fastlagt deres ’evoked set’ og modtaget tilbud. Som nævnt i afsnittet ovenfor er prisen i 

tilbuddet vigtig, og så spiller tryghed og den enkelte mødebookers præference ind, mens der 

typisk er minimumskrav til CSR. Ifølge teorien påvirkes den endelige beslutning også af 

omverdenen og af organisatoriske, personlige og interpersonelle forhold (Fawzy & Abo Samra, 

2008). Når den endelige beslutning foretages vil købscenteret være bedre informeret end under 
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de indledende faser, men den endelige beslutning påvirkes altså også. Ifølge vores 

interviewpersoner, vil det typisk være de personlige forhold, der påvirker den endelige beslutning. 

De nævner begge, at relationen har stor betydning (Bilag 1+3), så hvis mødebookeren har været 

på besøg på et hotel og har fået et godt indtryk, vil mødebookeren typisk booke det hotel. Det 

betyder imidlertid ikke, at de andre forhold ikke spiller ind i den endelige beslutning. Hvis 

organisationen har besluttet, at der skal spares penge på møder, vil det det organisatoriske 

forhold naturligvis også spille ind i den endelige beslutningsfase, selvom det også har været 

relevant i de indledende faser af beslutningsprocessen. 

 

Afholdelse og evaluering af et møde 

Når mødet eller konferencen er booket, er det næste vigtige trin afholdelsen af mødet. Ved en 

rammeaftale afholdes der en større mængde møder eller konferencer før næste aftale skal indgås, 

men i alle tilfælde evalueres de enkelte konferencer fra gang til gang på de enkelte hoteller. 

Comwell fortæller, at de sender et spørgeskema ud, men at de også meget gerne vil i personlig 

kontakt med kunden efter et endt møde. ”Der er det vigtigt at følge op, og sige var de så også så 

tilfredse, kunne vi stå på mål for dem, som vi rent faktisk lovede kunden i opstarten, også fordi vi 

rent faktisk ved, at det er den største chance for, at de kommer igen” (Bilag 1). Den personlige 

evaluering er også vigtig på Scandic, hvor kunderne ringes op, enten af det enkelte hotel eller af 

den sælger, der har været tilknyttet arrangementet (Bilag 3). Scandic nævner ikke, at de har et 

spørgeskema, som de sender ud efter et endt arrangement (Bilag 3). 

 

Evalueringsfasen er altså endnu et eksempel på, at mødestederne vægter den personlige relation 

højt under købsprocessen. Crouch og Ritchie fastslår, at en positiv evaluering er afgørende for et 

genkøb (Crouch & Ritchie, 1998), og sælgerne hos Comwell og Scandic er også af den 

overbevisning, at kunderne typisk vender tilbage, hvis de er tilfredse (Bilag 1+3). Om evalueringen 

af et arrangement er positiv eller negativ påvirkes af kundernes oplevede tryghed. Det er vægtet 

højt, at alt fungerer, som det skal (Bilag 1+3), og så Comwell nævner også, at det er vigtigt at være 

ærlig, hvis man som hotel har begået en fejl (Bilag 1). Scandic påpeger, at kunderne i evalueringen 

lægger vægt på forplejning, faciliteter og service: ”Det er teknik og forplejning og service. Service 

skal vi jo heller ikke underkende. Det har en stor betydning, at man bliver mødt, og at man bliver 
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set i øjnene og taget alvorligt” (Bilag 3). Maden og teknikken er altså vigtig for en god feedback på 

arrangementet, men begge både Scandic og Comwell fortæller, at respekt og ærlighed er 

afgørende for kundernes samlede oplevelse. Det er faktorer, som influerer det personlige forhold 

mellem mødeudbyder og mødebookeren, hvilket understreger vigtigheden af relations 

opbygningen hos begge hotelkæder. 

 

Del 7: Analyse af CSR-budskaber i Scandic og Comwells kommunikation 

I del 5 har vi redegjort for, hvilke visioner Scandic og Comwell har på CSR-området. I dette afsnit 

kigger vi på, hvordan de to hotelkæders CSR-budskaber reflekteres i deres kommunikation. I dette 

afsnit vil vi analysere CSR-kommunikation i virksomhedernes årsrapport, på hjemmesider og 

online sociale netværk.  Under inddragelse af teori om CSR-kommunikation vil vi undersøge hvilke 

strategiske overvejelser der ligger til grund for de kommunikative valg. 

 

Morsing et. al. har identificeret virksomhedshjemmeside, rapporter, magasiner og personlig 

kommunikation som de foretrukne kanaler for virksomheder til at kommunikere om CSR på det 

danske marked (Morsing et al., 2008). Dette understøttes af vores empiri, da Comwell siger, at de 

bruger de samme kanaler til CSR-kommunikation, som de bruger til generel kommunikation, 

herunder nævner de også sociale medier som kanal til CSR-kommunikation (Bilag 2). Fra Scandic 

svarer de, at de blandt andet benytter deres hjemmeside og årsrapport til at fortælle om CSR, 

mens de direkte adspurgt, om de kommunikerer CSR gennem sociale medier svarer, at 

bæredygtighed ikke er øverst på agendaen der (Bilag 4). 

 

På baggrund af det teoretiske perspektiv fra Morsing et. al (Morsing et al., 2008) og svarene fra 

vores interviewpersoner fra Comwell og Scandic har vi valgt at analysere hotelkædernes 

kommunikation på tre kanaler; Årsrapport, hjemmeside og sociale medier. Årsrapporten er valgt 

som kanal, fordi budskaberne her kommer direkte fra ledelsen, og derfor skildrer hvorledes den 

enkelte hotelkæde ønsker at italesætte sig selv og CSR-tiltag (Merkelsen, 2014). Hjemmesiden er 

ifølge de salgsansvarlige hos Comwell og Scandic en vigtig kanal, hvor mødekunderne søger 

information (Bilag 1+3), og da begge hotelkæder nævner, at de bruger denne kanal til CSR-

kommunikation, mener vi det er relevant at analysere budskaberne på de to hotelkæders 
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hjemmesider. Slutteligt vælger vi også at analyse de to hotelkæders budskaber via sociale medier. 

67 % af danskerne over 12 år bruger Facebook hver dag, som er det største sociale medie i 

Danmark (DR Medieforskning, 2018), og da både Comwell og Scandic er aktive på sociale medier 

er det relevant at se, hvilke budskaber de kommunikerer her – også selvom det kun er Comwell, 

der siger, at de kommunikerer om CSR på sociale medier. 

 

 

CSR-budskaberne i Comwell og Scandics årsrapporter 

Flere og flere virksomheder integrerer CSR-initiativer i deres årsrapport, for at understrege at CSR-

tiltag opvejes ligeligt med den økonomiske bundlinje. Formålet med en rapport er ifølge 

Merkelsen at informere og overbevise interessenter om virksomhedens legitimitet og er derfor 

udformet som envejskommunikation. Rapporterne bidrager til en forestilling om, at ledelsen kan 

kontrollere interessenters holdninger til virksomheden.  Årsrapporter er derfor et 

meningsskabende redskab (Merkelsen, 2014). Scandic og Comwells årsrapporter er relevante at 

analysere, da Morsing et. al. fremhæver, at rapporter er særligt anvendeligt til at informere B2B-

kunder som betegnes som eliteinteressenter (Morsing et al., 2008). Modsat mener Bhattacharya, 

at det er et relativt lille antal personer, der læser disse rapporter, og stakeholdere ønsker dialog 

med virksomheder fremfor at læse årsrapporter (Bhattacharya, 2011). Når vi alligevel analyserer 

budskaberne i Scandics og Comwells årsrapporter, er det med et formål om at undersøge, 

hvorledes ledelsen i de to hotelkæder italesætter CSR. 

 

Vægtning af CSR i årsrapporterne 

Vi har valgt at kigge på Scandic og Comwells årsrapporter fra år 2017 og vil indledningsvis 

analysere, hvor centralt CSR fremstår i årsrapporterne. Gennem vores interviews med de CSR-

ansvarlige i de to hotelkæder ved vi, at Scandics CSR-målsætning er at være førende på området 

(Bilag 4), mens Comwells målsætning er hele tiden at være en bedre udgave af sig selv (Bilag 2). I 

de to hotelkæders årsrapporter observerer vi, at CSR fylder væsentlig mere i Scandics årsrapport, 

end det gør i Comwells (Scandic Hotels, 2018k) (Comwell, 2018e). Det skal i den forbindelse dog 

nævnes, at Scandics årsrapport generelt er mere omfattende end Comwells, og at Comwell til 
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gengæld har udgivet separate CSR-brochurer, hvori de fortæller om deres initiativer (Comwell 

Hotels, 2018b).  

 

Et eksempel på, at CSR er mere centralt i Scandics årsrapport, end det er i Comwells finder vi i 

deres introduktion i årsrapporten. Her skriver de om at være ”Forerunner in sustainability” under 

”This is Scandic”, der står som korte fakta ved siden af indholdsfortegnelsen (Scandic Hotels, 

2018k, p. C). I det første afsnit af årsrapporten indgår CSR også. Her svarer Scandics direktør på 

spørgsmål om året, der er gået, og han bliver blandt andet spurgt ind til bæredygtighed (Scandic 

Hotels, 2018, s. 2–4). Budskabet om at være frontløber på det bæredygtige område bliver altså 

både kommunikeret direkte, og CSR-budskabets centrale placering i årsrapporten fortæller os 

ligeledes, at Scandic på et ledelsesniveau anser området for værende vigtigt. 

 

Scandic benytter sig af mange figurer, fremhævede tal og fakta og har generelt et mere grafisk 

udtryk (Scandic Hotels, 2018k), mens Comwell mest benytter tekst og tal i tabeller (Comwell, 

2018e). Dette er et naturlig valg, eftersom målgruppen for årsrapporterne anses som 

interessenter som i besidder baggrundsviden om CSR og ønsker viden om virksomhedernes 

specifikke CSR-tiltag (Morsing et al., 2008). Årsrapporterne har altså til hovedformål at informere 

eliteinteressenter, som er interessenter, der selv aktivt søger informationen (Morsing et al., 2008). 

Udover de åbenlyse forskelle i opbygningen af årsrapporterne, giver det et mindre bæredygtigt 

indtryk af Comwell, når de ikke skriver om CSR i deres indledning, som primært fokuserer på 

økonomi (Comwell, 2018e). Comwell har et langt afsnit om CSR over fire sider, hvor de fortæller 

om deres visioner og tiltag (Comwell, 2018e). Afsnittet beskriver detaljeret Comwells ønsker for 

fremtiden, men når kommunikationen om CSR ikke er integreret i den øvrige ledelsesberetning, 

indikeres det, at CSR anses som en særskilt disciplin, som ikke er integreret i hotelkædens øvrige 

aktiviteter. Det overordnede indtryk af årsrapporterne bliver derfor, at CSR er mere integreret i 

Scandics aktiviteter, end de er hos Comwell. Hos Scandic er CSR eksempelvis en del af afsnittet om 

deres overordnede vision (Scandic Hotels, 2018k), og det kommer som en naturlig forlængelse af, 

at hotelkæden var den første, der begyndte at arbejde med CSR i branchen (Bilag 4), og de 

kommunikerer samtidig ønsket om at fastholde deres position som førende i branchen på 

bæredygtighed. 
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CSR-budskaberne i årsrapporterne 

CSR-budskaber i de to hotelkæders årsrapporter udtrykker, at begge hotelkæder profilerer sig på 

at opveje den sociale, miljømæssige og økonomiske ansvarlighed ligeligt. I årsrapporterne 

kommunikeres der om alle tre dimensioner af ansvarlighed (Scandic Hotels, 2018k) (Comwell, 

2018e). 

 

En del af Comwells årsrapport er afsnittet ”Redegørelse for samfundsansvar”. Det er et afsnit på 

fire sider, hvor Comwell beskriver og forklarer om deres bæredygtige visioner og initiativer 

(Comwell, 2018e). Afsnittet indledes med, at hotelkæden fortæller om deres vision om at blive en 

bedre udgave af sig selv (Comwell, 2018e). På det punkt bliver hotelkædens overordnede vision 

altså kommunikeret klart ud. Dernæst præsenteres tre parametre, som Comwells CSR tager 

udgangspunkt i; at tage ansvar for ressourceforbrug, at tage hensyn til mennesker og miljø og at 

tilegne sig nye kompetencer til bæredygtig omstilling uden at gå på kompromis med den gode 

oplevelse (Comwell, 2018e). I interviewet med Comwells HR-direktør fortæller hun ligeledes, at 

”Vi er en ret stor koncern, og vi er en af de arbejdspladser, der har et stort ressourceforbrug blandt 

andet, og vi har rigtig mange medarbejdere, og så synes vi også, at vi har et ansvar både overfor 

dem og overfor de omgivelser, vi er en del af. Det udspringer lidt ud fra det og så fra vores helt 

overordnede forretningsstrategi” (Bilag 2). For Comwell handler CSR altså overordnet om at tage 

ansvar for omverdenen, og det budskab er også tydeligt i årsrapporten. 

 

Comwells afsnit om samfundsansvar er delt op, så de først fortæller om den miljømæssige 

dimension af CSR, og dernæst fortæller de om den sociale dimension af CSR (Comwell, 2018e). Det 

er ikke umiddelbart en større vægtning på den ene frem for den anden dimension, og Comwells 

vægter heller ikke den ene dimension højere end den anden (Bilag 2). 

 

Kommunikationen om Comwells miljømæssige CSR fokuserer på tre certificeringer/ordninger, som 

hotelkæden er en del af eller har opnået. Det er Green Key, DAKA Refood og det økologiske 

spisemærke (Comwell, 2018e). Certificeringerne har til formål at reducere usikkerhed blandt 

interessenter om, hvorvidt virksomheden lever op til løfter om bæredygtig (Pedersen & 
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Neergaard, 2006). Da de fleste miljømærkninger afhænger af eksterne certificering f.eks. det 

økologiske spisemærke og Green Key, tilskyndes virksomheder til at efterleve specifikke 

bæredygtigheds standarder (Darnall & Aragón-Correa, 2014). Comwell kan altså bruge 

miljøcertificeringerne til at validere deres miljømæssige CSR-tiltag over for interessenter, og 

samtidig kan de anvendes til at fastholde motivationen til at forbedre miljømæssige CSR-tiltag.  

Comwells HR-direktør fortæller om det økologiske spisemærke (i bronze), at det er det CSR-

resultat, som hun er mest stolt af (Bilag 2). At det er et vigtigt resultat, kan være af årsagerne til, at 

det nævnes i årsrapporten. En anden årsag til et fokus på certificeringer kan være, at 

mødekunderne typisk sætter nogle minimumskrav til CSR for at ville indgå en rammeaftale. En 

certificering er et tydeligt bevis på, at hotelkæden lever op til nogle specifikke krav, og derfor kan 

formidlingen om certificeringerne tjene et kundevendt formå, da certificeringer kan guide 

kundernes købsbeslutning. Vi skal naturligvis huske på, at det jævnfør Bhattacharya og Alls (2011) 

teori er få kunder, de læser årsrapporterne, men hvis certificeringerne er vigtige for kunderne, vil 

det forventeligvis også være højt på ledelsens dagsorden at kommunikere om disse certificeringer 

i årsrapporten. 

 

Comwell skriver desuden meget om deres interne CSR-tiltag, og hvad de gør for at tilfredsstille 

deres medarbejdere. Blandt temaerne er overenskomst, godt arbejdsmiljø og det faktum, at 

hotelkæden tager elever og personer i jobtræning (Comwell, 2018e). At skrive om 

medarbejderpleje i årsrapporten kan ses som et eksempel på autokommunikation, hvor 

budskabet om, at Comwell gør en stor indsats for deres medarbejdere får en stærkere effekt, når 

det bliver bragt i et eksternt medie. Samtidig kan kommunikationen omkring medarbejderpleje 

tjene som implicit CSR-kommunikation målrettet kunder, fordi produktionen og konsumeringen af 

service sker simultant, og derfor er medarbejdernes tilfredshed og fremtoning essentielt for 

kundernes oplevede tilfredshed i serviceindustrien (Serra-Cantallops et al., 2018).  

 

De øvrige temaer vedrørende bæredygtighed i Comwells årsrapport beskæftiger sig i høj grad med 

den sociale dimension af CSR, hvorimod den første del om ordninger/certificeringer beskæftigede 

sig med den miljømæssige dimension. Comwell skriver om; mangfoldighed, sundhed og etik og 

menneskerettigheder, som blandt andet omhandler de krav, som hotelkæden stiller til deres 
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leverandører (Comwell, 2018e). Når ComweIl i deres kommunikationen om den miljømæssige del 

af CSR fokuserer på deres certificeringer og ordninger, er det en måde at formidle konkrete 

resultater. Samme resultatorienterede budskab finder vi i kommunikationen om mangfoldighed. 

Her skriver Comwell følgende: ”Det var ledelsens mål, at andelen af det underrepræsenterede køn 

senest i 2017 skulle udgøre 33% af de generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen. Målet 

er opfyldt” (Comwell, 2018e, p. 21). I årsrapporten fokuserer Comwell altså meget på at 

kommunikere deres CSR-resultater. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at hotelkæden også 

fortæller om eksempelvis en ny målsætning om 40 % mangfoldighed i bestyrelsen, og at de under 

sundhed eksempelvis skriver, at ”Der arbejdes også målrettet med at reducere antallet af rygere 

blandt medarbejdere” (Comwell, 2018e, p. 21). De resultatorienterede budskaber fylder altså 

mest, men Comwell kommunikerer også om fremtidige ambitioner i deres CSR-rapport. 

 

Scandic ønsker at værende branchens førende på bæredygtighed, og det understreger de med 

statementet ”forerunner in sustainability”, om også fremgår i deres årsrapport (Scandic Hotels, 

2018k). Her lægger de vægt på, at de går skridtet længere end deres konkurrenter. På side 35 i 

årsrapporten skriver Scandic om CSR under afsnittet ”Goal-oriented sustainability initiatives”, og 

de slår indledende fast, at ”sustainability is not just a responsibility for Scandic, it is a business 

opportunity” (Scandic Hotels, 2018k, p. 35). Her refererer hotelkæden til den tredobbelte 

bundlinje. Scandic er af den overbevisning, at deres investeringer i CSR-initiativer skal give mening 

rent økonomisk. Deres CSR-ansvarlige fortæller, at deres CSR-tiltag skal give ”mening både for 

samfundet, for os selv og for vores egen hoteldrift” (Bilag 4). De overordnede budskaber i Scandics 

årsrapport stemmer altså godt overens med hotelkædens visioner på CSR-området. 

 

I årsrapporten fortæller Scandic om fire CSR-mål, som fordeler sig med to, der henviser til den 

miljømæssige CSR-dimension, og to, der henviser til den sociale dimension af CSR (Scandic Hotels, 

2018k). Det samme fortæller hotelkædens CSR-ansvarlige, der siger, at fokus på det miljømæssige- 

og det sociale er lige stort. Hun fortæller dog samtidig, at lige nu ”vil der måske stå de største ord 

om diversitet og inklusion, fordi det er det, vi lige nu vægter højest, men det er, fordi vi har så godt 

styr på det miljømæssige” (Bilag 4). Det understreges altså, at begge dimensioner er lige vigtige, 
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men at den sociale dimension måske er højest på dagsordenen nu. Kommunikationen omkring 

CSR-målene i årsrapporten viser dog, at ledelsen vægter begge dimensioner lige højt. 

 

På den miljømæssige del skriver Scandic om målsætninger om reducering af deres CO2-forbrug og 

om sortering og genanvendelse af affald. Scandic beskriver deres sociale CSR-initiativer gennem 

arbejdet med diversitet og inklusion samt sundhed og menneskerettigheder (Scandic Hotels, 

2018k). Som tidligere nævnt handler afsnittet om CSR-mål, og indenfor alle områder fortæller 

Scandic om, hvad de gerne vil have opnået i år 2020 (Scandic Hotels, 2018k). Mens Comwell i 

deres årsrapport kommunikerer ekstensivt om, hvad de har opnået, så kommunikerer Scandic 

altså mere om, hvad de vil opnå. Dette understreger Scandics ønske om at positionere sig igennem 

sin vision om at være ledende bæredygtige hotelkæde, mens Comwell i højere grad søger 

legitimering igennem opnåede resultater. Comwells budskab om at blive en bedre udgave af sig 

selv, projekteres ikke igennem CSR-målsætninger i deres årsrapport.  Det skal i den forbindelse 

nævnes, at Scandic også har diagrammer med, der viser deres forbedringer eksempelvis på CO2-

udledning frem til år 2017, og de fortæller også om, at de er blevet kåret til Sveriges mest 

bæredygtige brand i hotelindustrien (Scandic Hotels, 2018k). Scandic skriver altså også om deres 

resultater, men en overordnet fokus på målsætninger sender et mere visionært budskab. Et 

sådant budskab kan også tjene autokommunikativt og få medarbejderne til at yde en ekstra 

indsats for, at Scandic kan bevare deres position som førende på området (dette perspektiv 

belyses senere i opgaven). 

 

Scandic understreger i deres årsrapport, at deres CSR-initiativer og visioner er knyttet til FNs 17 

Sustainable Development Goals som en del af Global Compact (Scandic Hotels, 2018k). Dette kan 

tjene som et redskab til at legitimere Scandics arbejde, fordi hotelkæden anerkender 

internationale målsætninger. Hvor Comwell legitimerer sin indsats ved eksplicit at kommunikere 

om deres certificeringer, så bruger Scandic altså Global Compact til legitimering af deres CSR. 

Scandics CSR-ansvarlige fortæller, at hun er mest stolt af, at alle hoteller i Danmark har fået 

Svanemærket (Bilag 4), men det står ikke nævnt nogen steder i Scandics årsrapport (Scandic 

Hotels, 2018k). Det kan muligvis skyldes, at Scandic som en international hotelkæde med hoteller i 

syv lande ønsker at kommunikere til en mere international interessegruppe. Her kan det danske 
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Svanemærke ikke sikre Scandics legitimitet i andre nationale kontekster. Dette understøttes også 

af Scandics engagement i SDG’erne, som er et globalt anerkendt initiativ. 

 

Arbejdet med Global Compact kan legitimere virksomheden blandt interessenter. I Scandics 

årsrapport stiller de FN’s mål direkte overfor deres egne tiltag for på den måde at vise, hvad 

hotelkæden konkret for at biddrage på bæredygtige område globalt (Scandic Hotels, 2018k). På 

den måde viser de deres interessenter, at samarbejdet Global Compact er funderet i et oprigtigt 

ønske om at biddrage til de globale målsætninger. Scandics forsøg på legitimering igennem 

samarbejdet med Global Compact kan dog betvivles. Global Compact møder f.eks. kritik af Thérien 

for at være en frivillig, tillidsbaseret organisation, hvor virksomheder kan styrke troværdigheden 

uden at foretage faktiske forbedringer (Jean-Philippe & Pouliot, 2006). Det er således essentielt, at 

Scandic kan dokumentere fremstridt og engagement i organisationens målsætninger.  

 

I deres årsrapporter kommunikerer både Comwell og Scandic om deres CSR-initiativer og -politik. 

Begge hotelkæder kommunikerer om både sociale og miljømæssige initiativer, men Scandic 

integrerer kommunikationen gennem hele deres rapport, hvor Comwells kommunikation står 

isoleret på fire sider. Det giver indtrykket, af at CSR er en mere integreret del af Scandics 

operationer. Hvor Comwell i høj grad kommunikerer om de certificeringer, som de har opnået, så 

ønsker Scandic at positionere sig som en frontløber, der tager egne initiativer og har egne 

programmer på CSR-området. Comwell legitimerer hovedsageligt deres CSR-arbejde gennem 

miljømæssige certificeringer, mens Scandic legitimerer deres CSR-arbejde gennem Global Compact 

og FN’s Sustainable Development Goals. Kommunikationen er tydeligvis rettet mod 

eliteinteressenter, som besidder viden om de nævnte certificeringer og samarbejdspartnere. 

Desuden kræver aflæsning af tabel og figurer i virksomhedernes rapporter forståelse for CSR, og 

hvordan virksomheder arbejder med CSR.  

 

Kommunikation om CSR på egen hjemmeside 

Vores analyse af mødekundernes købsproces viser, at mange kunder samler information om 

mødestedernes tilbud på de respektive udbyderes hjemmeside. Sælgerne hos både Comwell og 

Scandic fortæller, at deres kunder søger information om hotelkædernes tilbud på internettet 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 77 af 178 
 

(Bilag 1+3), og en undersøgelse fra Pardot viser, at 78 % af kunderne på B2B-markedet starter 

deres informationssøgning på en søgemaskine (Pardot, 2013). Morsing et. al. beskriver også 

hjemmesider som værende essentielle til videreformidling af CSR-budskaber i en dansk kontekst 

(Morsing et al., 2008). Vi mener derfor, at det er relevant at analysere virksomhedernes 

hjemmesider. En hjemmeside består ifølge Virtsonis og Harridge af visuelle, audioelle, tekstuelle, 

teknologiske og eksperimentelle elementer, som har til formål at skabe mening for modtageren og 

viderebringe information og budskaber (Virtsonis & Harridge-March, 2008). Hjemmesiden tjener 

altså som en envejskommunikationskanal til at videreformidle budskaber til modtageren, som i 

Comwell og Scandics tilfælde blandt andet er deres mødekunder. Desuden har internettets 

udbredelse resulteret i, at virksomhedshjemmesider er blevet et redskab for virksomheder til at 

kommunikere deres identitet, administrere eksterne opfattelser af virksomheden og legitimere 

virksomhedens adfærd (Bravo, Matute, & Pina, 2012).  Det er derfor relevant at analysere Scandic 

og Comwells CSR-kommunikation på hjemmesiderne, da den i høj grad påvirker kundernes 

opfattelse af virksomhederne. I det følgende vil vi analysere hotelkædernes forside, siden hvor 

deres møde- og konference tilbud præsenteres, og siden hvor virksomhederne informerer om 

bæredygtighed.  

 

Budskaber på forsiderne 

Indledningsvis kigger vi på forsiderne på Scandic og Comwells hjemmesider. Det er i den 

forbindelse relevant, at begge hotelkæder både har B2C- og B2B-kunder, og det første, der møder 

modtagerne på forsiderne på både scandichotels.dk og comwell.dk er muligheden for at booke et 

privat hotelophold (Scandic Hotels, 2018c) (Comwell, 2018b).   

 

Forsiden på scandichotels.dk fortæller ikke om hotelkædens CSR. Den er stort fokus på at fortælle 

B2C-kunder, at de altid får den bedste pris ved at bestille deres ophold på Scandics egen 

hjemmeside, og så fortæller den om aktuelle rabatter på ophold på Scandics destinationer. Fokus 

er altså i høj grad på B2C-kunderne. 

 

Næsten nederst på siden henviser Scandic til deres mødetilbud under overskriften ”For Better 

Meetings” (Scandic Hotels, 2018c). Billedet af en imødekommende Scandic-ansat og teksten 
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nedenfor udtrykker umiddelbart ikke noget eksplicit CSR-budskab. I teksten skriver Scandic, at ”Vi 

har udviklet vores måde at holde møder på, så dit møde hos os bliver en endnu bedre oplevelse” 

(Scandic Hotels, 2018c). Hotelkædens budskab er altså, at kunderne får en bedre mødeoplevelse, 

når de booker et møde hos Scandic. Der er ingen CSR-budskaber knyttet direkte til Scandics 

kommunikation om deres møde- og konferencetilbud på forsiden.  

 

Scandic beretter intet sted eksplicit om CSR på deres forside. Deres CSR-ansvarlige fortæller også, 

at ”Vi green husher snarere end vi green washer. Vi tier lidt mere stille om det. Vi går ikke så meget 

og praler af det” (Bilag 4). Scandic lider derfor under det selvpromoverende paradoks, hvor 

forsøget på at opnå legitimitet gennem transparent CSR-kommunikation kan resultere i det 

modsatte (Ashforth & Gibbs, 1990). Green hushing-strategien kan benyttes for at undgå 

legitimitetsproblemer ved at kommunikere mindst muligt om CSR-tiltag (Font et al., 2017). Når 

Scandic begrænser deres kommunikation om CSR, kan de muligvis overraske kunder positivt, når 

de oplever hotelkædens CSR-tiltag i praksis, men til gengæld gør den begrænsede kommunikation 

det svært for Scandic at markedsføre sig og differentiere sig gennem CSR. 

 

Budskaberne på Comwells forside er ganske sammenlignelige med Scandics. Forsiden henvender 

sig igen mest til B2C-kunder, men brandingen af møde- og konferencetilbuddene fylder dog mere 

hos Comwell, end det gør hos Scandic. Lige under den øverste sektion med muligheden for at 

booke et B2C-ophold, gør Comwell opmærksom på deres møde- og konference tilbud ved at 

fortælle, at der har vundet Kursuslex ”Møde & Event Award” for 2018 (Comwell, 2018b). 

 
Figur 4: Screendump fra forsiden på comwell.dk (Comwell, 2018b) 
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Fokus i kommunikationen er påkvaliteten og sikkerheden ved at vælge Comwell. Hotelkæden 

inddrager ikke eksplicitte CSR-budskaber på hjemmesidens forside (Comwell, 2018b). 

 

Det generelt for begge forsider, at der ikke kommunikeres om CSR, hverken implicit eller eksplicit. 

Dette kan understøttes af Morsing et. al.’s iagtagelse om, at ”Information about corporate CSR 

activities is avaliable in an inconspicicuous way, with the compaines agreeing that the intereset 

reader will find it”, (Morsing et al., 2008, p. 107). Det kan indikere, at virksomhederne forsøger at 

balancere deres CSR-information således, at virksomhedernes CSR-budskaber ikke mister 

troværdighed blandt den brede danske befolkning, men på en sådan måde at eliteinteressenter 

kan finde informationen, hvis de leder på virksomhedernes hjemmesider. 

 

Budskaber på siderne om møde- og konferencetilbuddene 

Som tidligere nævnt er forsiderne meget henvendt til B2C-kunderne, og mængden af CSR-

budskaber på de to hotelkæders forsider er altså meget begrænsede. På Scandic og Comwells 

undersider omhandlende møder og konferencer er CSR-budskaber heller ikke fremtrædende. 

Begge hoteller fokuserer meget på den gode mødeoplevelse, når man booker et møde hos dem, 

og hvor CSR-kommunikation er mindre synlig på hjemmesiderne (Scandic Hotels, 2018g) 

(Comwell, 2018d). 

 

Som begge salgsansvarlige nævnte er faciliteter, service, beliggenhed og tryghed afgørende for 

kundernes beslutning, hvilket også kommer til udtryk gennem beskrivelsen af mødepakkerne. 

Eksempelvis bliver hotelkædernes faciliteter fremhævet på begge hjemmesider, hvor 

hotelkæderne beskriver deres AV-udstyr, forplejning og omgivelser (Scandic Hotels, 2018g) 

(Comwell, 2018d). Desuden beskrives servicemindede AV-teknikkere og mødedesignere som altid 

står klar til hjælpe kunden (Scandic Hotels, 2018g) (Comwell, 2018d). Det indikerer et fokus på 

afgørende købsparametre som f.eks. omgivelser, økologi og service. Gennemsigtigheden af hvilke 

faciliteter og hvilken service, der står til rådighed, kan reducere kompleksiteten og usikkerheden 

ved købet og tjener det formål at skabe tryghed blandt kunderne.  
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Det er i den forbindelse interessent, at både Scandic og Comwell søger at brande sig gennem mere 

end bare de fysiske rammer. De antyder, at udbyttet af mødet er bedre, hvis man afholder det hos 

dem. Scandic skriver eksempelvis, at deres mødekoncept ”åbner op for kreativitet, inspiration og 

de bedste resultater” (Scandic Hotels, 2018g). Det hele er under sloganet ”For Better Meetings”. 

Budskabet henviser ikke til, hvorfor Scandic kan tilbyde bedre møder, men modtageren må selv 

fortolke, hvorfor et møde på Scandic er bedre end andre steder. Ifølge Scandic er kreativitet, 

inspiration og gode resultater lig med bedre møder, hvilket de færreste vil benægte (Scandic 

Hotels, 2018g). Det vage budskab muliggør derfor mange forskellige fortolkninger, og derfor må 

gæster selv fortolke, hvad bedre møder dækker over. Denne tvetydighed kan beskrives som 

unified diversity, som tillader forskellige fortolkninger af et budskab at sameksistere (Eisenberg, 

1984). Budskabet kan ikke benægtes, ej heller lover Scandic, hvordan bedre møder vil opnås. 

Tvetydigheden af budskabet kan derfor tjene som et strategisk redskab, hvor kunder selv kan 

fortolke budskabet, og hvad der karakteriserer et godt møde.  

 

Samme budskab kommer fra Comwell, der benytter sig af sloganet ”Træt af søvndyssende 

møder?”. De brander sig igen på den pris, som Kursuslex har givet dem for ”Bedste Mødested”, 

hvilket også minimere usikkerhed som kunderne forbinde med købet (Comwell, 2018d). 

Derudover forsøger Comwell at gå længere end bare at tilbyde rammerne for at kommunikere, at 

man får et større udbytte af et møde på Comwell end hos konkurrenterne. De skriver, at de 

samarbejder med CoastZone om ”Motiverende møder” (Comwell, 2018d). Selve indholdet af 

mødet kan altså blive inspirerende og mere udbytterigt, hvis man vælger Comwell, lyder 

budskabet. Både Scandic og Comwell har altså anerkendt, at oplevelsen af succesfulde møder ikke 

udelukkende handler om omgivelserne, forplejning og faciliteter, men i høj grad om hvor effektivt 

og udbytterigt et møde har været. Ligesom Scandic anvender Comwell strategisk tvetydighed, når 

hotelkæden postulerer at et godt møde er lig et motiverende møde. Hvad et motiverende møde 

indebærer beskrives ikke, hvilket giver mødedeltagere mulighed for forskellige fortolkninger.  

Begge virksomheder forsøger at brande sig på indirekte at kunne maksimere mødernes 

effektivitet, igennem strategisk tvetydighed, hvilket principielt kun mødedeltagere kan tage 

ansvaret for.    
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CSR er altså ikke det mest fremtrædende på siderne, hvor Scandic og Comwell forsøger at sælge 

deres møder og konferencer. Det er ingen steder, hvor Scandic kommunikerer eksplicit om 

bæredygtighed på hele siden om møder- og konferencer. Hotelkæden benytter sig af inside-out-

kommunikation (som vi senere i vores undersøgelse forklarer om i et særskilt afsnit), og der kan 

argumenteres for, at dette tjener som implicit CSR-kommunikation. Scandic bruger medarbejdere 

til at sige, at de fokuserer på miljømæssig bæredygtighed gennem den forplejning som tilberedes 

til mødedeltagerne (Scandic Hotels, 2018g). Deres koncept ”Better Food”, som hotelkæden 

fortæller om gennem deres kok Samuel, handler først og fremmest om at give mere nærring og 

bedre energi til resten af dagen/resten af mødet (Scandic Hotels, 2018a). Så selvom Scandic 

implicit fortæller, at de benytter gode og sunde råvarer i deres køkken, så er fokus igen på den 

gode mødeoplevelse og ikke på CSR. 

 
Figur 5 Under "Møde, Konferencer & Events". 

Comwell kommunikerer anderledes eksplicit om CSR på deres side om møder- og konferencer, 

end Scandic gør det. Det er igen trygheden og det udbytterige møde, der fylder mest i 

kommunikationen, men i bunden af deres side kommunikerer de, at de benytter økologiske 

råvarer i deres køkken (Comwell, 2018d). Det adskiller sig sammenlignet med hotelkædernes 

øvrige kommunikation. Nedenstående er et eksempel på eksplicit CSR-kommunikation, og 

Comwells budskab er ligesom i deres årsrapport rettet med et konkret resultat – nemlig at 

hotelkæden har modtaget det økologiske spisemærke i bronze. 
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Figur 6 Screendump fra "Møde & Konference" på Comwells hjemmeside (Comwell, 2018d) 

Comwells HR-direktør udtrykker flere gange i interviewet med os stolthed over, at hotelkæden har 

modtaget det økologiske spisemærke (Bilag 4), og derfor giver det også god mening, at det også 

fylder meget i deres kommunikation. Samtidig giver certificeringen også kunderne en 

grundlæggende sikkerhed for, at hotelkæden på netop det område agerer bæredygtigt. Comwells 

HR-direktør fortæller imidlertid også, at deres allervigtigste CSR-budskab er, at ”Vi vil rigtig gerne 

være en bedre udgave af os selv, men det er en rejse. […] Der er nogle ting, hvor vi ikke er nået til 

endnu, og hvor vi kan gøre det endnu bedre, og det er vi godt klar over, men for os er det nok bare 

det her med hele tiden at kunne sige, at vi vil bare gerne være en bedre udgave af os det” (Bilag 2). 

Det budskab går lidt tabt, når Comwell kommunikerer meget om et konkret resultat. Her kan 

modtagerne let få det indtryk, at hotelkæden har nået deres målsætning, og at det ikke er et 

kontinuerligt arbejde, eftersom der eksempelvis ikke udtrykkes et ønske om at tilegne sig det 

økologiske spisemærke i sølv. 

 

Budskaberne på Comwell og Scandics undersider om møder og konferencer minder 

grundlæggende meget om hinanden. Comwell udmærker sig ved eksplicit at kommunikere om 

deres økologiske arbejde i køkkenet, men ellers fokuserer begge hotelkæder på at kommunikere, 

at et møde hos dem er mere udbytterigt, end de møder kunderne kan købe hos andre udbydere.  
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Budskaber på undersiderne om CSR 

Comwells beskrivelse af deres CSR-initiativer ligger under fanen ”Om Comwell” (Comwell Hotels, 

2018b), og den placering understreger hotelkædens syn på vigtigheden af CSR og kan ses som et 

ønske om at sidestille virksomhedens identitet med CSR-initiativer. Ligeledes ligger information 

om social- og miljømæssig bæredygtighed under fanen ”Om Scandic” på Scandics hjemmeside 

(Scandic Hotels, 2018i). Placeringen på hjemmesiden indikerer, at begge virksomheder ønsker at 

signalere, at CSR er en integreret del af deres identitet.  

 

På Comwells hjemmeside er det udelukkende de miljømæssige CSR-initiativer, som beskrives. 

Øverst på siden kan modtageren se en film, hvor Comwells kokke beskriver arbejdet med 

sæsonbetingede og økologiske råvarer (Comwell Hotels, 2018b). Comwell skriver bl.a., at 

virksomheden ønsker at passe bedre på mennesker og miljø. Den relative korte tekst på 

hjemmesiden beskriver, hvordan gæsterne vil opleve bæredygtighed i form af en høj 

økologiprocent, sæsonbetingede råvarer osv (Comwell Hotels, 2018b). Dette indikerer, at Comwell 

er bevidst om, at gæsten ikke direkte vil opleve sociale interne CSR-initiativer, som eksempelvis 

biddrager til medarbejdertrivsel og -tilfredshed. Nederst på siden kan modtageren læse mere om 

Comwells CSR-initiativer i to dokumenter, som udbyder Comwells CSR (Comwell Hotels, 2018b). 

Siden om bæredygtighed har til formål at understrege, hvordan bæredygtighed direkte vil påvirke 

gæsternes oplevelse. Årsagen til, at sociale CSR-tiltag ikke nævnes, kan være, at det primært er 

interne sociale CSR-tiltag, der kun indirekte påvirker gæsternes oplevelse. 

 

På Scandics side om bæredygtighed lægges vægt på det historiske perspektiv til at understøtte 

deres nuværende position på hotelmarkedet. Scandic fortæller om, hvordan virksomheden siden 

1993 har ønsket at være den mest bæredygtige hotelkæde og om, hvordan de nu er blevet 

ledende inden for mange bæredygtige områder (Scandic Hotels, 2018i). Fortællingerne definerer 

virkeligheden og kan anses som et redskab til at genfortolke virksomhedens historie og fremtid 

(Cheney et al., 2008).  Denne fortælling er et forsøg på at positionere sig som en succesfuld 

virksomhed, da fortællingen omhandler, hvordan bæredygtige målsætninger har resulteret i, at 

virksomheden i dag er ledende inden for bæredygtighed. Fortællingen bliver således et strategisk 

værktøj til at påvirke interessenters opfattelse af Scandic. Fortællingen skaber også troværdighed 
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om Scandics visioner inden for bæredygtighed, da Scandics visioner er forenelige med deres 

tidligere målsætninger og adfærd. I modsætning til Comwell fremhæver Scandic både interne og 

eksterne sociale CSR-tiltag på siden om bæredygtighed (Scandic Hotels, 2018i). De skriver bl.a. om, 

hvordan medarbejdere ”have the opportunity to take part in training in environmental issues” 

(Scandic Hotels, 2018i) og ligeledes understreges deres engement i eksterne CSR-tiltag, når de 

beskriver deres: ”tradition of taking social responsibility in local communities as well as when there 

are major international disasters” (Scandic Hotels, 2018i). Disse udsagn understreger Scandics 

engagement i både interne og eksterne sociale CSR-tiltag, og på den måde lykkes de med at 

kommunikere et fokus på en tredobbelt bundlinje. 

 

Sammenlignes teksterne om CSR på de to hotelkæders hjemmesider fortæller Comwell i høj grad 

om, hvordan deres CSR giver værdi for deres gæster. Comwell kommunikerer ikke om sociale CSR-

initiativer, og modsat Scandic afspejler teksten derfor ikke arbejdet med den tredobbelte 

bundlinje. Scandics tekst har et fokus på hotelkædens arbejde med både miljømæssige og sociale 

CSR-tiltag, men deres tekst er til gengæld mindre kundevendt. 

 

Kommunikation om CSR på sociale medier 

Den sidste kanal, hvor vi har valgt at analyse Comwell og Scandics kommunikation om CSR, er 

sociale medier. Med udbredelsen af Web 2.0 kan brugere øjeblikkeligt skabe brugergenereret 

indhold, dele indhold og skabe indhold i fællesskaber (Coombs, 2012). Web 2.0 inkluderer også 

online sociale netværk, som har afgørende betydning for virksomheders muligheder for at 

kommunikere CSR. De online, sociale netværk giver mulighed for at sprede budskaber hurtigt til 

størstedelen af virksomhedens interessenter og involvere betydningsfulde interessegrupper i CSR-

tiltag. Sociale medier skaber mulighed for at etablere mere transparente forhold og engagere 

brugere i organisationers CSR-initiativer. Modsat kan kritik af virksomhedens CSR og uetisk adfærd 

spredes hurtigt til mange brugere (Cortado, Chalmeta, & Ntim, 2016).  

 

B2B-virksomheder benytter i stigende grad sociale medier til at kommunikere deres budskaber til 

deres interessenter (Tonello, 2016), og vi har valgt at analysere kommunikationen på Facebook og 

LinkedIn med fokus på, hvilke budskaber der bliver kommunikeret, og hvor meget fokus der er på 
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CSR på de forskellige kanaler. For at indskrænke analysefeltet har vi valgt udelukkende at kigge på 

opslag fra år 2018 (seneste dato 17. april 2018). Vi mener, at 3½ måned er en periode, der vil give 

et repræsentativt billede af hvad, hvordan og hvor ofte virksomhederne poster på sociale medier.   

 

Scandic og Comwell anser anvendelsen af sociale medier til videnformidlingen af CSR-resultater, 

initiativer og strategier forskelligt. Som nævnt i interviewene med CSR-ansvarlige anvender 

Scandic ikke sociale medier til (eksplicit) CSR-kommunikation, hvorimod Comwell gerne vil 

udfordres på CSR-tiltag og på bagsiden af Comwell’s brochurer om bæredygtighed opfordres 

interessenter til at følge Comwell’s rejse på de sociale medier. Der står bl.a. ”Ved at dele vores 

erfaringer om bæredygtig omstilling håber vi, at vi både kan begejstre og aktivere vores omverden 

og selv blive inspireret til at rykke endnu mere.” Budskabet afspejler både Comwells ønske om at 

påvirke omverden og samtidig blive påvirket af omverden. Comwell indikerer et ønske om en 

respons- eller involveringsstrategi, da virksomheden italesætter sig som en lyttende virksomhed, 

som er villig til at indgå dialog med omverden. 

 

Kommunikation på LinkedIn 

Det sociale netværk LinkedIn er bygget til et B2B-formål (Brennan & Croft, 2012) og er verdens 

største faglige netværk med over 546 millioner brugere (Linkedin, 2018). En undersøgelse fra 

Audienceproject viser desuden, at LinkedIn, som benyttes af 34 % af danskerne er det 

tredjestørste sociale medie i Danmark efter Facebook og Youtube (Audienceproject, 2017). I 

Danmark har over halvdelen af den aktive arbejdsstyrke oprettet en LinkedIn-profil og ca. 54.000 

danskere er aktive på netværket dagligt. LinkedIn bliver brugt i hver anden ansættelse i Danmark 

(Mortensen, 2016), og derfor må det antages, at en stor procentdel af danske virksomheder 

anvender LinkedIn regelmæssigt. LinkedIn er derfor også et medie, som vi kan antage, at kunderne 

på mødemarkedet benytter, og derfor er det en relevant kanal for både Comwell og Scandic til at 

formidle CSR-budskaber.  

 

Comwell kommunikerer generelt meget om CSR på LinkedIn, hvilket understøttes af vores 

interview hvor Comwells HR-direktør også nævner, at de benytter sociale medier til CSR-

kommunikation (Bilag 2). De deler eksempelvis en artikel fra JydskeVestkysten om kvindelige 
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ledere, der har Comwell som case (Comwell Hotels, 2018c). Det er et godt eksempel på eksplicit 

CSR-kommunikation, hvor de går ud og udtrykker stolthed over deres politik omkring 

mangfoldighed, som de også skriver om i deres årsrapport. Et andet CSR-budskab på Comwells 

LinkedIn-profil er direkte relateret til deres møde- og konferencetilbud. De deler en side fra deres 

egen hjemmeside, hvor de præsenterer ”5 værdifulde tips til bæredygtige møder” (Comwell 

Hotels, 2018c). Her er budskabet, at hotelkæden gerne vil tage ansvar i forhold til at skabe mere 

bæredygtige møder. Comwell påtager sig en ekspert rolle i forhold til bæredygtige møder, og 

implicit får de samtidig kommunikeret en position som en bæredygtig hotelkæde. 

 

Generelt kommunikerer Comwell i flere sammenhænge eksplicit om CSR på LinkedIn. F.eks. 

begrunder hotelkæden det med flere års investeringer i bæredygtighed, at de har vundet et 

statsligt udbud (Comwell Hotels, 2018c). 

 
Figur 7 Screendump fra Comwells LinkedIn-side (Comwell Hotels, 2018c). 

Ovenstående er et godt eksempel på, at Comwell benytter LinkedIn, der primært tjener som B2B-

medie på at positionere sig selv gennem CSR. Comwell benytter eksempelvis også LinkedIn til at 

fortælle, at de deltager i en paneldebat om økologi på Foodexpo-konferencen (Comwell Hotels, 

2018c). Det er endnu et eksempel på eksplicit CSR-kommunikation, hvor hotelkæden viser 
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interesse ved at diskutere og udbrede kendskabet til CSR. Der kommunikeres altså eksplicit til elite 

interessenter, som har interesse for virksomhedens aktiviteter og CSR-tiltag. 

 

Det er imidlertid ikke al CSR-kommunikation på Comwells LinkedIn-side, der er eksplicit. 

Eksempelvis kommunikerer Comwell, at de afholder kurser om, hvordan man er en god kollega og 

om arbejdsglæde (Comwell Hotels, 2018c). Denne implicitte kommunikation om et internt socialt 

CSR-tiltag kan styrke medarbejdernes stolthedsfølelse og bidrage til fastholdelse og tiltrækning af 

nye medarbejdere. Derfor tjener et sådan opslag også et autokommunikativt formål, som vi 

foklarer nærmere om i del 8. 

 

De bæredygtige budskaber er ganske fremtrædende på Comwells LinkedIn-side, men hotelkæden 

kommunikerer også om andet end CSR. Comwell kommunikerer blandt andet om de priser og 

certificeringer, som de har modtaget. De deler f.eks. en artikel fra Comwells eget website om, at 

deres hotel i Aarhus har vundet Kursuslex’ pris for ”Bedste service” (Comwell Hotels, 2018c). Dette 

ligger fint i forlængelse af, at Comwell også på de andre medier, som vi har analyseret, 

kommunikerer om priser og certificeringer. Et andet virkemiddel, som Comwell i høj grad benytter 

sig af på LinkedIn, er deres medarbejdere. Eksempelvis kommunikerer de, at en af deres 

kokkeelever er nomineret til DM i skills (Comwell Hotels, 2018c). 
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Figur 8 Screendump fra Comwells LinkedIn-side (Comwell Hotels, 2018c) 

Der optræder mennesker på størstedelen af Comwells billeder på deres LinkedIn-profil, og glade 

mennesker, som typisk er medarbejdere, giver det indtryk, at man har det godt hos Comwell. I 

nogen tilfælde kan det derfor også tjene som implicit CSR-kommunikation. Derudover er kunder i 

serviceindustrien som tidligere nævnt mere tilbøjelige til at købe ind hos udbydere, hvor de 

ansatte har det godt. Det kan også være en af forklaringerne på, at Comwell benytter mange 

billeder af glade medarbejdere. Medarbejderne og Comwell som arbejdsplads har et generelt 

fokus på LinkedIn-siden, hvor hotelkæden også informerer om ledige stillinger og præsenterer nye 

nøglemedarbejdere. 

 

Scandics kommunikation på LinkedIn er ikke meget forskellig fra Comwells. Begge hotelkæder 

kommunikerer råd til, hvordan man får mere ud af sit møde (Comwell Hotels, 2018c) (Scandic 

Hotels, 2018h), og Scandic informerer ligesom Comwell om jobmuligheder i virksomheden 

(Scandic Hotels, 2018h). Med kommunikation om, hvordan man får mere ud af sit møde, ligger 

kommunikation på de sociale medier i forlængelse af kommunikationen på de to hotelkæders 

hjemmeside, hvor de også forsøge at formidle et budskab om, at man får mere ud af sit møde hos 

netop dem. 
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Figur 9 Screendump fra Scandics LinkedIn-side (Scandic Hotels, 2018h) 

Ovenstående er et af flere eksempler på, hvordan Scandic forsøger at være en repræsentant for 

gode møder. Scandics Meeting Advisors nævnes også i ovenstående opslag, og netop den service, 

som hotelkædens Meeting Advisors yder, forsøges kommunikeret på LinkedIn. Eksempelvis er der 

en video med en Meeting Advisor, der fortæller om hendes job og hendes hverdag (Scandic 

Hotels, 2018h). Gennem brug af deres Meeting Advisors og en inside-out-strategi får Scandic 

kommunikeret et budskab om høj vægtning på kundeservice. 

 

Sammenlignet med Comwell er Scandics CSR-kommunikation på LinkedIn begrænset. Dette 

understøttes af vores interview med Scandics CSR-ansvarlige, som nævner at sociale medier ikke 

benyttes til CSR-kommunikation (Bilag 4). Det valg kan forklares med at virksomheden gennem 

igennem interaktion på sociale medier afgiver kontrol over dens budskaber (Hansen, 2012). Ved at 

kommunikere om CSR på sociale medier vil Scandic derfor afgive muligheden for at diktere 

budskaber, og modtagerne kan distribuere, redigere og fortolke budskaberne, som de ønsker.  

 

De relativt få CSR-budskaber, som Scandic formidler på sociale medier, er ganske ens med de 

budskaber, som Comwell kommunikerer. Scandic fortæller f.eks. også om, hvordan deres køkken 

er bæredygtigt, og hvordan de tilbyder både sund og økologisk mad til deres gæster (Scandic 

Hotels, 2018h). En forskel i kommunikationen er, at hvor CSR-kommunikation i Comwells 

kommunikation ofte er eksplicit og budskabet er omsorg for miljøet, så er Scandics CSR-
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kommunikation mere implicit, og deres budskab er, at deres CSR-initiativer eksempelvis i køkkenet 

giver en bedre oplevelse for deres gæster.  

 

Der findes dog også eksempler på eksplicit CSR-kommunikation på Scandics LinkedIn-side. 

Hotelkæden kommunikerer om deltagelsen i ”Earth Hour”, hvor omsorg for miljøet er det centrale 

budskab. Nedenstående opslag er altså et eksempel på eksplicit CSR-kommunikation, hvor Scandic 

viser, at de vil være med til at bekæmpe klimaforandringerne (Scandic Hotels, 2018h). 

 
Figur 40 Screendump fra Scandics LinkedIn-side (Scandic Hotels, 2018h) 

Det meste af Scandics CSR-kommunikation på LinkedIn omhandler ellers gode arbejdsforhold på 

Scandic, altså en mere intern og social dimension af CSR. I den kommunikation refererer Scandic 

flere gange til, at de er blevet kåret til ”Danmarks bedste arbejdsplads” (Scandic Hotels, 2018h). 

Det er generelt for Scandics LinkedIn-side, at de kommunikerer, hvis de har vundet priser eller 

certificeringer. De kommunikerer blandt andet, at de har vundet en ”Accessibility award”, og at de 

er nomineret til ”Bedste lokaler” af Kursuslex (Scandic Hotels, 2018h). Certificeringerne biddrager 

til at styrke Scandics troværdighed og legitimere hotelkædens CSR-tiltag. På den måde minder 

Scandics kommunikation på LinkedIn lidt om den måde, som Comwell kommunikere på tværs af 

kanaler, hvor de også har et stort fokus på at kommunikere om de priser og certificeringer, som de 

har opnået. 
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Kommunikation på Facebook 

På LinkedIn forsøger begge hotelkæder altså at kommunikere, at møder hos dem giver et større 

udbytte, og samtidig kommunikerer de også om CSR, Comwell mest om det miljømæssige og 

Scandic mest om forholdene for deres ansatte. Hvor LinkedIn primært bruges til at skabe 

relationer i et fagligt fællesskab (Chang, Liu, & Shen, 2017), så er Facebook ifølge Brennan et. al. et 

generisk socialt medie, som også er relevant i en B2B-kontekst (Brennan & Croft, 2012). Langt 

størstedelen af danske virksomheder har en Facebook profil, lige meget om de om de befinder sig 

på B2C- eller B2B-markedet. Kristoffer Apollo, kommunikationschef i medievirksomheden Eniro, 

beskriver denne tendens således: ”Det kan hænge sammen med, at der er kommet en slags 

konsensus om, at virksomheder bare skal være til stede på Facebook, uden at det er noget, man 

tænker videre over. Mange virksomheder bruger i dag Facebook som et slags digitalt visitkort på 

samme måde som en helt simpel hjemmeside og kan på den måde styrke deres digitale 

tilstedeværelse i samspil med andre medier” (Eniro, 2016). Samtidig er Facebook det klart største 

sociale medie i Danmark, hvor 80 % af alle danskere har en profil (Audienceproject, 2017). Da 

Facebook netop er et generisk socialt medie skal vi naturligvis tage det forbehold, at opslagene 

kan henvende sig både til B2C-kunder og B2B-kunder. Vores observationer på Scandic og 

Comwells corporate-profiler på Facebook viser imidlertid, at de også benytter det sociale medie til 

B2B-kommunikation, og Comwells HR-direktør nævner også, at de benytter mediet til det formål, 

fordi mødebookere også er på Facebook privat (Bilag 2). 

 

Mange af links og billeder som Comwell deler på LinkedIn går igen i deres kommunikation på 

Facebook. Eksempelvis fortæller de også her om deres rammeaftale med staten, og de deler også 

artiklen om deres kvindelige leder (Comwell, 2018a). Comwell kommunikerer også på Facebook 

om, at de har vundet Kursuslex’ pris for bedste mødekoncept (Comwell, 2018a). Mange af 

Comwells budskaber på Facebook er ellers henvendt til deres leisure-kunder. 

 

Til gengæld er det interessant, at Comwell også bruger Facebook som en kanal til at kommunikere 

om CSR. Det er særligt bæredygtighed i deres køkken, som de formidler på Facebook – Et budskab 

der både har relevans for B2B- og B2C-kunder. 
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Figur 51 Screendump fra Comwells Facebook-side (Comwell, 2018a) 

 
Figur 62 Screendump fra Comwells Facebook-side (Comwell, 2018a) 

Ovenstående to eksempler viser, hvordan Comwell formidler budskabet om, at deres køkken er 

bæredygtigt. Figur 11 er deling af en artikel fra Nordjyske om en Scandic-kok, der mindsker 

madspild, og figur 12 viser et billede af en Comwell-bartender, der også bruger madrester til at 
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give smag til drinks. Begge opslag er eksempler på eksplicit CSR-kommunikation, hvor Comwell 

eksplicit nævner f.eks. affaldssortering og bæredygtighed. 

 

Ligesom det er tilfældet hos Comwell går mange af Scandics budskaber fra LinkedIn igen i deres 

kommunikation på Facebook. De kommunikerer om nye hotelåbninger, om jobmuligheder, og så 

bruger de også på Facebook meget energi på at fortælle om deres titel som Danmarks bedste 

arbejdsplads (Scandic, 2018). For eksempel kommunikerer de, at TV2 Nyhederne dækker et besøg 

fra Japan, hvor japanerne skulle lære om medarbejdertilfredshed af Scandic (Scandic, 2018). Den 

interne, sociale dimension af CSR fylder altså på Scandics Facebook-side gennem kommunikation 

om medarbejdertilfredshed. 

 
Figur 73 Screendump fra Scandics Facebook-side (Scandic, 2018) 

Scandic har dog også fokus på den miljømæssige CSR i deres kommunikation på Facebook. De har 

også på dette sociale medie et stort fokus på deres køkken, og ligesom på LinkedIn benytter 

hotelkæden sig i stor grad af en implicit CSR-kommunikationsstrategi. Eksempelvis fortæller de, at 

interesserede kan købe deres morgenmadsbuffet via Too Good To Go (Scandic, 2018). Implicit 

kommunikerer Scandic her, at de vil bekæmpe madspild, men det står ikke direkte. Et andet 

eksempel på Scandics implicitte CSR-kommunikation finder vi i nedenstående opslag. 
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Figur 84 Screendump fra Scandics Facebook-side (Scandic, 2018) 

 

Scandic fortæller her, at de benytter lokale og friske råvarer i deres køkken, og det illustreres med 

en kutter på gyngende grund. Det overordnede budskab handler altså om kutteren, mens det 

ligger et CSR-budskab under. På den måde anvender Scandic implicit CSR-kommunikation, hvilket 

kan beskytte Scandic mod beskyldninger om hyklerisk adfærd. Scandic fortæller også selv, at de 

benytter en green hushing-strategi, og det er Facebook-kommunikationen et godt eksempel på. 

 

Begge virksomheder benytter hovedsageligt informationsstrategier på sociale medier. På trods af 

at Comwell udtrykker et klart ønske om involvering fra interessent grupper og vil udfordres på 

deres CSR-tiltag (Bilag 2), kan manglede invitation til dialog kan ifølge Cortado et al. forhindre 

ønsket om involvering, da virksomhedernes CSR-kommunikation fremstår mere som en monolog 

(Cortado et al., 2016). Brugen af informationsstrategi kan også indikere, at virksomhederne frygter 

at afgive kontrol over budskabet.  

 

I Scandic og Comwells tilfælde kan manglede engagement og involvering fra interessenters side 

skyldes, at virksomhederne primært beskæftiger sig med B2B-segmenter, hvor slutforbrugerne 

ikke påvirkes af, hvilket mødested virksomhederne vælger. Der eksisterer således manglende 

incitament fra Scandic og Comwells side til at indgå i interaktiv CSR-dialog på sociale medier, fordi 
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virksomhederne ikke besidder et oprindeligt ønske om involvering af interessenter eller på grund 

af en manglende tiltro til at dialog med interessenter på sociale medier kan påvirke kundernes 

købsproces.  

 

Delkonklusion på Comwell og Scandics CSR-kommunikation 

I denne del har vi analyseret Comwell og Scandics kommunikation i årsrapporter, på deres egen 

hjemmeside og på sociale medier. Scandics årsrapport viser, at CSR er en integreret del af 

hotelkædens virksomhedspraksis, og ønsket om integration af en tredobbelt bundlinje i alle dele 

af virksomheden afspejles i kommunikationen. Scandic anvender FN’s Sustainability Development 

Goals for at legitimere målsætninger inden for CSR, både på nationalt og internationalt plan. 

Scandic fremlægger både resultater og fremtidige målsætninger inden for bæredygtighed. 

 

CSR fylder i mindre grad i Comwells årsrapport, hvor hotelkæden også beretter om både 

miljømæssige og sociale CSR-tiltag, der understøtter et budskab om en tredobbelt bundelinje. 

Comwells kommunikation fokuserer primært på resultatater herunder de certificeringer, som 

hotelkæden har opnået. Det er gennem certificeringer som f.eks. det økologiske spisemærke, at 

Comwell søger at legitimere deres CSR. 

 

På virksomhedernes hjemmeside ligner de to hotelkæders kommunikation på mange områder 

hinanden. Begge hjemmesiders forside fyldes af B2C-buskaber, men der linkes til undersider, som 

beskriver virksomhedernes møde- og konferencetilbud. Ingen af hotelkæderne kommunikerer 

eksplicit om CSR på deres forsider. På siderne omhandlende virksomhedernes mødekoncept 

fremhæver de primært faciliteter, beliggenhed og service. Det er afgørende købsparametre, som 

hotelkæderne ved kunderne vægter, og parametre, som kan skabe tryghed hos kunderne. Begge 

hotelkæder anvender strategisk tvetydighed, når begge hotelkæder hævder, at de bedste møder 

afholdes hos dem. Budskaberne henvender sig til alle mødekunder, men kunderne kan frit 

fortolke, hvad et godt møde dækker over. 

 

Der er til gengæld forskelle i Scandic og Comwells kommunikation på siderne om møder og 

konferencer, når det kommer til CSR. Scandic benytter sig primært af implicitte budskaber, hvor 
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Comwell er mere eksplicitte i deres kommunikation og også her fortæller om eksempelvis deres 

økologiske spisemærke. 

 

Begge hotelkæderne har separate sider, hvor de fortæller om deres CSR, og fælles for siderne er, 

at de er placeret under fanen ”Om os”. Dette indikerer, at virksomhederne anser bæredygtighed 

som værende en del af deres identitet. Scandics beskrivelse af virksomhedens sociale og 

miljømæssige ansvar baseres på fortællingen om virksomhedens historie og fremtidige 

målsætninger indenfor CSR. Bæredygtige målsætninger troværdiggøres igennem fortællingen om 

tidlige resultater og succes. Comwell beskriver udelukkende miljømæssige CSR-tiltag, og de har 

fokus på, hvordan deres gæster vil opleve arbejdet med CSR under deres ophold. Comwells side 

om bæredygtighed afspejler ikke det sociale aspekt, muligvis fordi interne sociale CSR-tiltag som 

f.eks. medarbejdertrivsel kun indirekte påvirker gæsternes oplevelse, som er det centrale fokus på 

Comwells side. 

 

Begge virksomheder benytter hovedsageligt informationsstrategier på sociale medier, når de 

kommunikerer om CSR. Comwell udtrykker ellers et ønske om involvering fra interessentgrupper, 

og de vil gerne udfordres på deres CSR-tiltag, men på deres sociale medier kommunikerer de igen 

mest om deres CSR-resultater, og hvad kunderne kan forvente. Hverken Comwell eller Scandic 

inviterer til dialog, og det kan forhindre et ønske om involvering, da virksomhedernes CSR-

kommunikation fremstår mere som en monolog. Brugen af informationsstrategi kan også indikere, 

at virksomhederne frygter at afgive kontrol over budskabet. 

 

Kigger vi generelt på tværs af kanaler er der både ligheder og forskellige i budskaberne fra de to 

hotelkæder. Begge hotelkæder forsøger at kommunikere en tredobbelt bundlinje, og fra både 

Comwell og Scandic lyder det, at kunderne får mere ud af deres møde, hvis de booker det hos 

netop dem. Når det kommer til den konkrete CSR-kommunikation, er der imidlertid forskelle. 

Scandic benytter sig generelt af en green washing-strategi, hvor de underkommunikerer om deres 

CSR, og langt størstedelen af deres CSR-kommunikation er implicit. Comwell er mere eksplicit i 

deres kommunikation, og de kommunikerer i højere grad CSR-resultater f.eks. ved at udtrykke 

stolthed over certificeringer. 
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Del 8: Analyse af Scandic og Comwells brug af medarbejdere som 

brandambassadører 

Gennem vores analyse af budskaberne i Scandic og Comwells kommunikation fandt vi ud af, at 

mange budskaber blev kommunikeret gennem hotelkædernes medarbejdere både på deres 

hjemmesider og virksomhedsprofiler på sociale medier. Scandic og Comwell er også meget 

opmærksomme på medarbejderne rolle i forhold til at kommunikere CSR-budskaber videre til 

kunderne. Eksempelvis fortæller Scandics CSR-ansvarlige: ”Man snakker mere og mere om, at der 

er mere troværdighed i det en receptionist siger til en kunde, end det jeg eller en direktør siger til 

kunden. Det vægter mere, hvis en medarbejder her siger eller andet, som han eller hun er stolt af” 

(Bilag 2). Comwells HR-direktør nævner kommunikation som den største CSR-udfordring for 

hotelkæden for tiden, og netop informationen af medarbejderne, der skal videreformidle CSR-

budskaberne til kunderne, er højt prioriteret: ”(Vi skal red.) Hele tiden at huske at få alle 

medarbejdere med på den her rejse og hele tiden sikre, at alle er klædt godt på til de ting, som vi 

gør, både for at de selv kan efterleve det og agere på det, men også selvfølgelig for, at vi kan 

kommunikere det” (Bilag 4). Medarbejderne er altså en vigtig ressource, både når det kommer til 

at efterleve CSR-initiativer, og når det kommer til at kommunikere disse ud til kunderne. 

 

Det er derfor relevant at kigge på Scandic og Comwells medarbejdere som brandambassadører. 

Morhart et. al. skriver i deres teori om, hvordan man gør sine medarbejdere til såkaldte brand 

champions (Morhart, Herzog, & Tomczak, 2009). De definerer begrebet employee brand-building 

behavior som ”employees’ contribution (both on and off the job) to an organization’s customer-

oriented branding efforts” (Morhart et al., 2009, p. 123). Når Comwell nævner, at de vil have 

medarbejderne med på deres (bæredygtige) rejse, og Scandic gerne vil have medarbejderne til at 

kommunikere, hvad de er stolte af, så ønsker de, at medarbejderne agerer som brand champions. 

I dette afsnit analyserer vi, hvordan Scandic og Comwell forsøger at påvirke medarbejderne til at 

agere brand champions, og hvordan hotelkæderne bruger medarbejderne som ambassadører for 

deres brand. Vi indleder med at undersøge, hvordan hotelkæderne forsøger at skabe en fælles 

kultur med CSR som et centralt element blandt deres ansatte. Derefter analyserer vi, hvordan 
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Scandic og Comwell gør brug af inside-out-perspektivet i deres kommunikation. Slutteligt belyser 

vi, hvordan Scandic og Comwells eksterne kommunikation tjener som autokommunikation, og 

derigennem styrker medarbejdernes stolthed over virksomheden og deres CSR-tiltag. 

 

Hvordan skaber Scandic og Comwell en CSR-orienteret organisationskultur? 

Vi har slået fast, at både Scandic og Comwell ønsker, at medarbejderne skal agere brand 

champions og være med til at kommunikere hotelkædernes brand ud til kunderne. Comwells HR-

direktør fortæller, at hun tror på, at det kan ”gøre en forskel, og det skaber en arbejdsglæde”, at 

medarbejderne er vidende om, hvad der foregår i virksomheden (Bilag 2), og både Comwell og 

Scandic har det mål, at deres medarbejdere skal være bevidste om, hvilke CSR-initiativer som 

hotelkæderne forsøger at implementere (Bilag 2+4). Ifølge Morsing et. al. er medarbejdernes 

forståelse og engagement i virksomhedens CSR-initiativer afgørende for, hvordan CSR-tiltag 

integreres i organisationskulturen (Morsing et al., 2008). De mener, at kulturdannelse analyseres 

ud fra en forudsætning om, at en virksomhedskultur som afspejler CSR-engagement kan forstærke 

troværdigheden af CSR-kommunikation til eksterne interessentgrupper (Morsing et al., 2008). På 

den måde stemmer det teoretiske perspektiv er foreneligt med den overbevisning, som vi hører 

fra de CSR-ansvarlige i vores to casevirksomheder. 

 

Organisationskultur defineres således af Shein: “Organizational culture is a pattern of shared basic 

assumptions that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal 

integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to 

new members as the correct way to perceive, think, and fell in relation to those problems” (Schein, 

1985, p. 12). Denne definition fremhæver vigtigheden af intern konsensus om virksomhedens 

værdisæt, og hvorledes værdierne reflekteres i løsningsorienterede strategier. Organisationskultur 

omhandler, hvorledes virksomhedens problemer anses som legitime af alle medlemmer, og 

hvordan problemer reflekteres i måden medlemmer tænker og agere. Både Scandic og Comwell 

beskriver konkret, hvorfor organisationskulturen og medarbejdere er fundamentet for deres 

resultater. Scandic skriver:  ”The employees are our culture bearers and they are the reason that 

Scandic has a leading position in the Nordic countries and very high guest loyalty” (Scandic Hotels, 

2018m). Samtidig understreges vigtigheden af dialog, respekt og menneskelige relationer som 
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gennemgående tema, når virksomhederne beskriver deres kultur. Comwell skriver eksempelvis: 

”Vi holder øje med, at arbejdsklimaet er varmt og godt – at tonen mellem alle er ordentlig, at du 

tør spørge om råd, at der er tid til at svare - i det hele taget holder vi øje med, at der er en åben og 

ærlig dialog mellem alle” (Comwell Hotels, 2018a). Både Scandic og Comwell gør en dyd ud af at 

fortælle, at de lytter til deres medarbejdere, og at medarbejderne er en central del af 

organisationskulturen. 

 

Som tidligere nævnt mener både Scandic og Comwell, at medarbejdernes forståelse og 

engagement i Scandic og Comwells CSR-politik er afgørende for værdiskabelsen. Begge 

virksomheder betragter det ligeledes som en stor udfordring konstant at informere medarbejdere 

om CSR-tiltag. Comwell siger følgende om, hvad der er største udfordring med hensyn til CSR: ”Jeg 

tror faktisk, at det, der vil være vores største udfordring, det er, at vi har 1200 medarbejdere faste 

plus det løse, og det er altid den her med hele tiden at få informeret folk. Jeg tror egentlig, at 

information og kommunikation, det er nok der, hvor vi har en udfordring” (Bilag 2). Fra Scandic 

beskrives det, hvordan høj personaleomsætning blandt andet er med til at gøre det vanskeligt at 

holde alle medarbejdere informeret om virksomhedens CSR. ”Der er en rimelig høj 

personaleomsætningshastighed på hoteller og i hotelbranchen og særligt i de større byer, for det 

er studerende, der er inde og arbejde og ud og ind, så det er slet ikke alle, der kender til det, og det 

skal vi gøre noget ved”, siger Scandics CSR-ansvarlige (Bilag 4). Den høje personaleomsætning kan 

medvirke, at hotelkæderne vælger en CSR-informationsstrategi og i høj grad har fokus på 

sensegiving frem for sensemaking. Kompleksiteten af CSR-tiltag kan for nogle medarbejdere være 

overvældende og måden, hvorpå CSR kommunikeres beskrives af Comwells HR-direktør som 

værende “lidt en jungle at finde rundt i(...) hvor man må vurdere hvor meget og lidt man skal 

kommunikere” (Bilag 2). Det indikerer, at kompleksiteten af CSR-budskaber kan opfattes som en 

informationsbyrde fremfor den tilsigtede hensigt om at informere og motivere medarbejderne. 

Samtidig kan en medarbejders opfattelse af virksomhedens CSR afhænge af, hvorvidt de anskuer 

deres arbejde som et job eller et kald (Glavas & Godwin, 2013). Mange ting har altså betydning for 

medarbejderes engagement i organisationskulturen, og det skal ledere være opmærksomme på.  
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CSR-informationsstrategien anser medarbejderne for værende passive (Morsing & Schultz, 2006). 

Scandics General Manager og CSR-ansvarlige fortæller, at hotelkæden gennem en app forsøger at 

informere organisations ansatte om eksempelvis CSR-tiltag (Bilag 4). Den måde at informere de 

ansatte på bærer præg af en CSR-informationsstrategi. Scandic erkender, at denne strategi kræver 

en modtager, som ønsker at blive informeret og interagere på platformen i medarbejdernes fritid, 

hvilket ofte ikke er en realitet (Bilag 4). Det kan medvirke til, at strategien og informationen får en 

begrænsede effekt, og at Scandics medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad kan blive ambassadører 

for hotelkædens CSR-initiativer. 

 

Der er imidlertid også argumenterer for, at Scandic benytter sig af andre CSR-

kommunikationsstrategier. Scandic fortæller, at virksomhedens CSR blev igangsat som følge af 

medarbejderinvolvering gennem nogle workshops (Bilag 4). Det indikerer en involveringsstrategi, 

og det bakkes op af begrundelsen fra den administrerende direktør i Great Place to Works danske 

afdeling i forbindelse med, at Scandic blev kåret til Danmarks bedste arbejdsplads 2017. Det lyder 

at ”Medarbejdere, der føler sig respekteret og anerkendt, som er stolte af deres arbejde, og som 

har tillid til ledelsen, skaber bedre resultater” (Ejendomswatch, 2017). Scandics medarbejdere føler 

sig altså anerkendt, og det tyder på, at virksomheden lytter til sine ansatte. Det er relevant at 

huske på, at de workshops med medarbejdere, der ledte til, at Scandic igangsatte deres CSR-politik 

lægger 25 år tilbage. Et nyere eksempel på er, hvordan virksomheden lytter til medarbejder 

reflekteres igennem brug af undersøgelser om medarbejdertrivsel (Scandic Hotels, 2018k). En 

undersøgelse fra TSN Sifo i 2015 konkluderede, at medarbejderne føler organisationskulturen som 

inklusiv og føler sig retfærdigt behandlet (Scandic Hotels, 2018m). Dette ligner en responsstrategi, 

hvor Scandic først lader medarbejderne deltage i sensemaking-processen for derefter at agere 

gennem i en sensegiving proces, for at forsikre interessenter om virksomhedens etiske adfærd. 

 

Comwell prøver ligesom Scandic at involvere deres ansatte i virksomhedens CSR-strategier. Det 

gør de f.eks. ved at uddanne en tredjedel af deres ansatte i bæredygtighed, svarende til 400 

medarbejdere (Bilag 2). Ligeledes har ambassadører fra hvert Comwell-køkken gennemført en 

Food Coordinator-uddannelse centreret om reduktion af madspild i industrikøkkener (Bilag 2). 

Comwell forsøger således at involvere medarbejdere i virksomhedens CSR-tiltag gennem 
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videreuddannelse. Comwells strategi til formidling af CSR-kommunikation minder således om en 

involveringsstrategi, da medarbejderne direkte er medskabere af virksomhedens CSR-tiltag. 

Modsat garanterer uddannelse af medarbejdere ikke et vedvarende engagement og kontinuerlig, 

frivillig dialog om CSR-initiativer. Comwells HR-direktør siger bl.a. “Og jeg synes også godt, vi kan 

mærke det på vores medarbejdere, som efterspørger det, og som gerne vil bidrage med deres 

ideer, og som efterspørg endnu mere viden om det” (Bilag 2). Der er altså en overbevisning om, at 

der er en generel lyst og motivation fra medarbejdernes side til at involvere sig i virksomhedens 

CSR-initiativer. Dog er fuldstændig symmetrisk CSR-kommunikation ofte ikke realistisk, da internt 

hierarki vil påvirke sensegiving- og sensemaking-processerne. Forsøget om at involvere 

medarbejder gennem uddannelse kan derfor også forklare som en responsstrategi, hvor 

medarbejdere blot reagerer på virksomhedens handlinger og ikke har reelt ønske om involvering, 

udover, hvad der forventes. 

 

Der er således stor forskel på, hvordan lederne fra Scandic og Comwell forsøger at skabe en CSR-

orienteret kultur ud fra valg af kommunikationsstrategier. Desuden er der stor forskel på, hvordan 

Scandic og Comwell anskuer medarbejdernes engagement i virksomhedens CSR. Hvor uddannelse 

i bæredygtighed i høj grad er med til at forme Comwells kultur, fremstår CSR i Scandics kultur 

mindre synlig. Scandic italesætter flere gange CSR som en del af deres DNA, hvilket indikerer, at 

organisationen er funderet i værdier om CSR. Disse værdier er ikke nødvendigvis mulige at 

observere men integreret i arbejdsprocesser på tværs af virksomheden. Dog kan det også være et 

udtryk for, at Scandic ikke gør tilstrækkeligt for at involvere deres ansatte i deres 

organisationskultur. Desuden har Comwell og Scandic ud fra fundene i vores interviews markant 

forskellige antagelser af, hvorledes deres medarbejdere ønsker at involvere sig og bidrage til 

udformningen af CSR-strategier. Comwell opfatter generelt medarbejdere som aktive, engagerede 

modtagere som ønsker involvering, hvor Scandic opfatter medarbejdere som mindre aktive 

modtagere, som konstant bør informeres om virksomhedens CSR-tiltag igennem en-vejs-

kommunikationskanaler. 
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Kommunikativt brug af medarbejdere gennem inside-out-perspektivet 

Både Comwell og Scandic arbejder aktivt med at gøre CSR til en del af deres organisationskultur. Et 

af formålene er, at medarbejderne skal bidrage aktivt til at kommunikere hotelkædernes CSR-

initiativer og visioner videre til kunderne. Fra hotelkæderne lyder det, at CSR-budskaber som 

videreformidles af organisationens ansatte som receptionister, tjenere eller kokke vil øge 

troværdigheden, fremfor hvis ledelsen videreformidler samme budskab (Bilag 2+4). Disse 

udtalelser kan underbygges af Morsing et. al.’s teori om, hvordan troværdighed styrkes gennem 

brug af medarbejdere som formidlere af CSR-budskaber (Morsing et al., 2008). Særligt i en dansk 

kontekst understreges det, at medarbejdere agerer videreformidlere CSR-budskaber for at 

reducere risikoen for anklager om hykleri blandt eksterne interessenter (Morsing et al., 2008). 

Netop i en dansk kontekst er eksterne interessenter ofte mere skeptiske overfor virksomheders 

CSR-kommunikation, og derfor foreslår Morsing et. al. et inside-out-perspektiv, hvor 

virksomhedens medarbejdere bærer kommunikationen (Morsing et al., 2008). Ønsket fra de to 

hotelkæder om at medarbejderne skal være afsender af de kommunikative CSR-budskaber, gør 

det relevant at kigge nærmere på inside-out-perspektivet og Comwell og Scandics anvendelse af 

det. 

 

Medarbejdernes engagement og involvering i kulturskabelsen er ikke kun vigtig i et CSR-

perspektiv, men også da: “as a consequence of inseparability (service delivery and consumption 

taking place simultaneously at the hotel premises), frontline employees play a key role in customer 

satisfaction. Therefore, employees’ well-being, satisfaction, engagement, commitment, and 

motivation acquire a key relevance in hotel companies for improving product/service quality and 

offering a better guest experience leading to higher customer satisfaction and firm’s 

competitiveness” (Serra-Cantallops et al., 2018, p. 59). Ovenstående citat er foreneligt med 

Comwells HR-direktørs udtalelse om, at det gør en forskel, når medarbejderne agerer CSR-

ambassadører overfor kunderne (Bilag 2). Medarbejderne er derfor afgørende ikke kun i forhold til 

videreformidling af troværdig CSR-budskab, men også for den overordnede kundetilfredshed og 

virksomhedens markedsposition. 
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Som beskrevet i afsnittet om at skabe en CSR-orienteret kultur skal organisationens ledere først 

kommunikere om CSR til medarbejdere for at sikre loyalitet og engagement fra dem. Herefter kan 

de gøre brug af inside-out-perspektivet og begynde at kommunikere til et eksternt publikum. Både 

Comwell og Scandic fremhæver, at den største udfordring i forhold til CSR, er kommunikation 

(Bilag 2+4). Comwell nævner specifikt information af medarbejdere som den største udfordring 

(Bilag 2), og Scandic oplever også, at information af medarbejdere er en udfordring: ”Så de skal da 

vide det (informeres om CSR red.), og det er en evig bekymring i en større organisation” (Bilag 4). 

Schein argumenterer for, at når ledere kommunikerer til medarbejdere, skabes 

organisationskulturen, da ledere er rollemodeller og definere de normer og værdier 

virksomhedskulturen bør afspejle (Schein, 1985). Både Comwell og Scandic udtrykker netop denne 

top-bottom-overbevisning, når de betragter det som en ledelsesudfordring at informere alle 

ansatte om deres CSR-indsats. 

 

Ifølge Morsing et. al. skal medarbejderne kunne relatere til virksomhedens CSR-initiativer. Hvis 

medarbejdere ikke anser virksomheden som ansvarlig, mister den al troværdighed. Derfor 

understreges vigtigheden af medarbejdernes involvering i alle CSR-initiativer for at sikre 

opbakning og motivation til forbedringer (Morsing et al., 2008). Dette forklarer også, hvorfor både 

Comwell og Scandic fremhæver vigtigheden af at have medarbejdernes opbakning til deres CSR-

program. Som hotelkæderne fortæller, er stoltheden over CSR-initiativer en særlig drivfaktor for 

formidlingen af budskabet. 

 

Vi ser flere eksempler på, at både Scandic og Comwell aktivt benytter deres medarbejdere i deres 

kommunikation. I vores analyse af hotelkædernes kommunikation på hjemmeside samt sociale 

medier fandt vi eksempler på, hvordan inside-out-perspektivet benyttes. Det er tale om 

kommunikation, hvor medarbejderne agerer afsendere af budskabet Inside-out-perspektivet 

anvendes ikke kun til at styrke troværdigheden af CSR-budskaber, men virksomhederne anvender 

også denne strategi til at styrke troværdighed af andre budskaber om eksempelvis 

virksomhedernes mødekoncept og organisationskultur.  
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I en video om Scandics mødekoncept fortæller en af hotelkædens Meeting Advisors om hendes 

job, og hvad der er en god dag for hende, og hvad hun har fået ud af den uddannelse, som hun har 

taget for at blive Meeting Advisor hos Scandic. I videoen siger hun f.eks. om hendes rolle ”Jeg er 

nysgerrig. Og det skal jeg være. Men der er en mening med det. Og det er at give bedre møder” 

(Scandic Hotels, 2018b). Her agerer en af Scandics ansatte altså ambassadør for hotelkædens 

mødekoncept, og sådan er der flere forskellige måder, hvorpå Scandic benytter sig af inside-out-

perspektivet. 

 

Der er flere af disse videoer både på Scandics hjemmeside og på deres sociale medier. På LinkedIn 

finder vi et andet eksempel på hotelkædens inside-out-kommunikation. Et billede fra møde- og 

eventmessen viser to kvindelige Scandic-ansatte, der markedsfører det nye Scandic Falkoner-hotel 

(Scandic Hotels, 2018h). 

 

 
Figur 95 Screendump fra Scandics LinkedIn-side (Scandic Hotels, 2018h) 

Teksten fortæller om Tanja og Henriette, som deler popcorn ud og giver en forsmag på det nye 

hotel (Scandic Hotels, 2018h). Her agerer de to medarbejdere altså igen ambassadører. Scandic 

har altså skabt en kultur, hvor medarbejdere kan anvendes som afsendere af hotelkædens 

budskaber, men en analyse af hotelkædens hjemmeside og sociale medier viser, at inside-out-

perspektivet i meget lille udstrækning bruges til CSR-kommunikation. Siden om bæredygtighed på 

Scandics hjemmeside har ingen medarbejdere som afsender (Scandic Hotels, 2018i), og på sociale 
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medier afsender medarbejderne heller ikke CSR-budskaber (Scandic Hotels, 2018h) (Scandic, 

2018). 

 

En analyse af Comwells kommunikation og brug af inside-out-perspektivet viser, at de i et større 

omfang bruger medarbejderne som afsendere af deres CSR-budskaber. Vi har tidligere fortalt om 

artiklen fra avisen Nordjyske, hvor en af Comwells kokke fortæller om, hvordan han bekæmper 

madspild. Den artikel er blevet delt på Comwells Facebook-side og er et eksempel på, hvordan 

hotelkæden benytter inside-out-perspektivet. Et andet eksempel fra Comwells Facebook-side er 

en video med en kok og en køkkenchef fra Comwell Borupgaard, hvor kokken løber ud i det kolde 

havvand og fanger en fisk, som de skal tilberede i køkkenet (Comwell, 2018a). 

 
Figur 106 Screendump fra Comwells Facebook-side (Comwell, 2018a) 

   

I videoen siger de bl.a. ”Yes! Friske varer” (Comwell, 2018a), og den sender altså et budskab om, at 

Comwell benytter lokale og friske råvarer i deres køkken. Medarbejderne agerer afsendere af 

budskabet gennem et inside-out-perspektiv, så budskabet virker mere personligt og mere 

troværdigt. Mens Comwell flittigt benytter sig af inside-out-perspektivet på deres sociale medier, 

så benytter de det i mindre grad på deres egen hjemmeside. Her bruges medarbejderne i mindre 

grad som afsendere af hotelkædens budskaber, og medarbejderne agerer slet ikke afsendere af 

CSR-budskaber. Det er et eksempel, hvor Comwell benytter inside-out-perspektivet på samme 
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måde som Scandic. Comwell har også en video, hvor en af deres Meeting Designere bl.a. siger, at 

hendes job handler om: ”hvordan de (kunderne red.) bedst rådgives før under og efter et møde, 

som gør, at de får det bedste udbytte, når de er hos os” (Comwell Hotels, 2018d). Videoen findes 

på Comwells side omkring Meeting Designere, og hvor Meeting Designeren Maria Cramer 

fortæller om, hvorfor hun og hendes kollegaer gør en forskel for kunderne. Comwells 

salgsansvarlige mener, at deres Meeting Designere er en af hotelkædens unique selling points 

(Bilag 2), og hotelkæden vælger altså et inside-out-perspektiv til at styrke troværdigheden i 

kommunikationen af dette budskab. 

 

Vi har identificeret eksempler på, at begge hotelkæder benytter sig af inside-out-perspektivet til at 

øge troværdigheden af deres kommunikation. Det vidner om, at der på begge hotelkæder har 

opbygget en organisationskultur, hvor medarbejderne opbygger en stolthed over virksomheden 

og er villige til at agere ambassadører for brandet. Dog skal det bemærkes, at Scandic slet ikke 

benytter inside-out-perspektivet til CSR-kommunikation, og at Comwell kun gør det i et lille 

omfang og ikke på egen hjemmeside. I teorien vil det kunne forklares med, at virksomhederne ikke 

i tilstrækkelig grad er lykkes med at engagere deres medarbejder i CSR-strategien og initiativerne. 

Denne konklusion behøver nødvendigvis ikke stemme overens med virkeligheden. Scandic mener 

selv, at de underkommunikerer om CSR, og de siger, at de ikke benytter sociale medier til CSR-

kommunikation. At Scandic ikke benytter inside-out-perspektivet til CSR-kommunikation er derfor 

ikke nødvendigvis ensbetydende med, at Scandics medarbejdere ikke er engagerede i 

virksomhedens CSR. Vores analyse af Comwells kommunikation viser, at de kommunikerer mere 

eksplicit om CSR end Scandic, og Comwells brug af inside-out-perspektivet til CSR-kommunikation 

viser, at CSR er en del af deres organisationskultur. Til gengæld kan Comwells mindre brug af 

inside-out-perspektivet på egen hjemmeside give et indtryk af, at medarbejdere i mindre grad, 

end det er tilfældet hos Scandic, ønsker at agere ambassadører for hotelkædens brand. 

 

Brug af autokommunikation til styrke medarbejdernes stolthed 

Vi har kigget på, hvordan Scandic og Comwell forsøger at opbygge en organisationskultur, og 

hvordan de gennem et inside-out-perspektiv bruger deres medarbejdere som afsendere af 

organisationens budskaber. I dette afsnit vil vi kigge på, hvordan organisationskulturen kan 
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forstærkes gennem autokommunikation, hvor organisationen benytter eksterne medier til at 

kommunikere budskaber til medarbejderne med det formål at øge medarbejdernes stolthed over 

virksomhedens kultur og aktiviteter. 

 

Den kommunikative effekt af inside-out-perspektivet beviser vigtigheden i forhold til at fastholde 

stoltheden og motivationen hos medarbejderne både med henblik på en styrkelse af 

organisationskulturen og som en middel til at opnå CSR-målsætninger og kommunikere 

virksomhedens CSR til interessenter. Kommunikation kan også bruges for at påminde 

medarbejdere om organisationskulturen, og hvordan intern CSR-kommer til udtryk i måden, 

hvorpå de opfatter virksomheden (Christensen, 2004). I følgende afsnit vil vi analysere, hvordan 

Comwell og Scandic gennem autokommunikation forsøger at forpligte deres medarbejdere til at 

efterleve løfter ved at kommunikere i om disse i eksterne medier. 

 

Vores tidligere analyser viser, at både Scandic og Comwell investerer tid og ressourcer i involvere 

deres medarbejdere i deres CSR-strategier. Comwell uddanner en tredjedel af deres medarbejdere 

på fysiske workshops (Bilag 2), men Scandic gennem online træningsforløb og som en lyttende 

virksomhed forsøger at engagere deres medarbejdere (Bilag 4). På begge hotellers hjemmesider 

kan man finde medarbejderhistorier, medarbejderinterview og beskrivelse af hvilke værdier, som 

ledelsen ønsker skal karakterisere organisationskulturene. Eksempelvis fortæller Comwell i en kort 

videoklip “Hos os møder du medarbejdere, der er uddannede og klar til at gå en mere bæredygtig 

fremtid i møde. Og du møder medarbejdere, som tager ansvar for miljøet og hinanden“ (Comwell 

Hotels, 2018b). Comwell lover altså omverdenen, at personalet besidder træning, viden og 

engagement indenfor social og miljømæssig bæredygtighed. Den relativt brede og ukonkrete 

beskrivelse af medarbejdernes engagement er et løfte, som de færreste eksterne interessenter vil 

forvente, at virksomheden efterlever. Ikke desto mindre kan denne udtalelse fungere som en 

påmindelse til medarbejdere, om hvad der forventes af dem og derved motivere personalet til at 

forblive informeret om Comwells CSR-initiativer, hvis de skulle blive spurgt. 

 

Generelt kommer medarbejderes involvering i CSR-initiativer ikke direkte til udtryk på 

virksomhedernes hjemmesider, årsrapporter eller sociale medier, men en mere indirekte CSR-
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kommunikation kan observeres gennem medarbejderfortællinger og interviews. Igen skabes 

troværdigheden gennem direkte medarbejderkommunikation end eksempelvis ledelsens 

udtalelser om organisationskulturen. Både Scandic og Comwell benytter deres medarbejdere til at 

kommunikere om deres organisationskultur på deres sider om job og karriere, hvor 

virksomhederne og de ansatte beskrives. Kulturen i begge virksomheder beskrives af 

medarbejdere som en “familie”, hvilket indikerer fælles værdier, stærkt fællesskab og god 

medarbejdertrivsel. Eksempelvis fortæller en receptionist fra Scandic: “Scandic er som en 

familie(Scandic Hotels, 2018e)”, og i et interview fortæller en tjener fra Comwell: “Mine kolleger i 

Comwell er simpelthen en så stor del af min hverdag. Vi arbejder så tæt, at de i dag er en slags 

ekstra familie for mig - en bonusfamilie” (Midzic, 2018). Beskrivelser som disse er interessante i en 

autokommunikativ sammenhæng, fordi sammenhængsfølelsen blandt medarbejdere kan stige. 

Når det i et eksternt medie kommunikeres, at arbejdspladsen er en familie, kan det styrke 

medarbejdernes syn på virksomheden og deres kollegaer. Samtidig er ovenstående beskrivelser 

også interessante i en inside-out-sammenhæng. Som tidligere nævnt forstærkes budskabernes 

troværdighed, når de kommunikeres af medarbejderne selv fremfor ledelsen. Derfor får 

autokommunikationen i dette tilfælde ekstra vækst, når det er medarbejderne selv, der leverer 

budskabet om, at medarbejdere og kommende medarbejdere kan altså forvente en arbejdsplads, 

hvor menneskelige relationer er vigtige, og der er en stærk fællesskabsfølelse og positive 

attituder. Det fungerer som en påmindelse til medarbejder og som vigtigt redskab i bibeholdelsen 

af den eksisterende kultur. 

 

Gennem autokommunikation opretholder virksomheden en selvopfattelse som en virksomhed, 

hvor intern CSR vægtes højt og forsøger derfor at distancere sig fra et negativt image, som 

hotelindustrien i nogle dele af verden har fået grundet kritisable arbejdsvilkår (Serra-Cantallops et 

al., 2018). Desuden fremhæver medarbejderne værdier som respekt, ansvar, tillid og 

medbestemmelser. Eksempelvis udtaler en Comwell-ansat: “Når vi i fællesskab skal løse opgaver, 

er det vigtigt for mig, at vi tager hinanden alvorligt og lytter til hinandens idéer. På den måde har 

alle medbestemmelse og alle har et ansvar” (Soelberg, 2018), mens en Scandic-ansat siger “Jeg 

holder af at omgive mig med folk, der er motiverende og positive, og som hjælper med at øge 

fællesskabsfølelsen” (Böttger, 2018). Disse værdier kommunikeres altså offentligt, og en hvilken 
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som helst interessentgruppe kan stille virksomheden til ansvar, hvis det løfte brydes. Særligt 

vigtigt er det for medarbejderne, da det minder dem om og fastholder den eksisterende 

organisationskultur. Stærkt definerede værdier kan således være med til at promovere 

virksomhedens identitet og samtidigt fastholde følelsen af fællesskab. 

 

Både Scandic og Comwell er flittige benyttere af autokommunikation. Ovenstående afsnit viser, 

hvordan autokommunikationen benyttes til at skabe en fællesskabsfølelse blandt medarbejderne. 

Ifølge Christiensen et. al. er al kommunikation autokommunikation (Christensen, 2004), og 

autokommunikationen kan derfor også bruges til at øge medarbejdernes stolthed over specifikke 

tiltag/aktiviteter. Derfor vil de budskaber, der kommunikeres på eksempelvis sociale medier også 

have en autokommunikativ effekt. Nedenstående er et eksempel fra Scandics LinkedIn-side. 

 

.  

Figur 117 Screendump fra Scandics LinkedIn-side (Scandic Hotels, 2018h) 

Her fortæller Scandic, at køkkenet er kokkenes legeplads. Det budskab har selvfølgelig en effekt, 

når det modtages eksternt, men internt har budskabet samtidig den effekt, at hotelkædens kokke 

vil motiveres yderligere til at idéudveksle, teste og sætte deres eget præg på retterne, som 

budskabet lyder i opslaget. På samme måde er det også autokommunikation, når Scandic på deres 

side om møde og konferencer skriver, at ”Vi tror på, at du opnår de bedste resultater, når du har 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 110 af 178 
 

fået den bedste rådgivning” (Scandic Hotels, 2018g). Her sendes også et budskab internt om, at de 

ansatte skal levere den bedste rådgivning for at leve op til det, der kommunikeres eksternt til 

kunderne. 

 

Det samme gør sig naturligvis også gældende for Comwells kommunikation. Et eksempel på 

ekstern CSR-kommunikation, der tjener et autokommunikativt formål, er, når de skriver ”Hos 

Comwell drager vi omsorg for mennesker og miljø” (Comwell, 2018d). Når Comwell skriver det 

offentligt på deres hjemmeside, føler medarbejderne ifølge teorien sig mere forpligtede til at 

efterleve det. Således er der flere eksempler fra Comwell hjemmeside, hvor de giver et løfte til 

deres kunder, som tjener autokommunikativt, fordi deres medarbejdere også er modtagere af 

budskabet. Comwells sociale medier rummer også autokommunikation – her et eksempel fra 

LinkedIn: 

 
Figur 18 Screendump fra Comwells LinkedIn-side (Comwell Hotels, 2018c) 

Her gør hotelkæden det klart, at de skræddersyer hvert eneste møde. Det er altså et klart 

salgsargument overfor kunderne samtidig med, at det lægger nogle forventninger internt. 

Autokommunikation har altså flere formål. Scandic og Comwell bruger autokommunikation til at 

styrke organisationskulturen og til at få medarbejderne til at føle sig en del af en familie. Samtidig 
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bruges autokommunikation også til at sætte fokus på specifikke områder, hvor hotelkæderne 

ønsker, at deres medarbejdere skal yde en særlig kundeservice. 

 

Del 9: Diskussion af Scandic og Comwells muligheder for at differentiere 

sig gennem CSR-kommunikation 

Efter at have klarlagt det danske mødemarkedet, analyseret danske mødekunders købsproces og 

købspræferencer og analyseret Scandic og Comwells kommunikation om CSR, vil vi diskutere, 

hvilke muligheder de to hotelkæder har for at differentiere sig gennem CSR-kommunikation. 

Diskussionen tager udgangspunkt i, at de danske mødekunder vægter tryghed og pris højest som 

købsparametre, at de store kunder typisk stiller minimumskrav til CSR, men at CSR i øvrigt ikke 

tjener som andet end en bonus for langt størstedelen af kunderne på det danske mødemarked. 

Med udgangspunkt i vores analyse af Scandic og Comwells kommunikationsbudskaber vil vi 

diskutere, om budskaberne er de rette til at påvirke kunderne i deres købsproces, og vi vil 

diskutere om øget CSR-kommunikation vil øge kundernes vægtning af CSR. 

 

Kontekstafhængige faktorer og købsparametre 

Gennem en analyse af homogeniserende processer har vi konkluderet, at Comwell og Scandic er 

underlagt flere forskellige isomorfier, som legitimerer virksomhedernes adfærd, men samtidig 

besværliggør disse isomorfier mulighederne for differentiering gennem CSR-kommunikation. De 

kontekstuelle rammer, som både Scandic og Comwell er underlagt, påvirker, hvordan 

virksomhederne legitimerer sig selv gennem CSR-strategier og virksomhedernes muligheder for at 

differentiere måden, hvorpå de italesætter CSR. Kunderne vil eksempelvis forvente, at begge 

virksomheder arbejder med CSR, da der eksisterer en generel forventning om, at virksomheder 

skal påtage sig samfundsansvar. Kunderne vil også forvente, at CSR-tiltag er relateret til 

problematikker i hotelbranchen eks. økologi, madspild mv. I en dansk kontekst vil det største fokus 

være på den miljømæssige bæredygtighed, da dansk lovgivning og det danske velfærdssystem i 

forvejen stiller store krav til social ansvarlighed hos virksomheder. Eksempelvis er størstedelen af 

certificeringer og mærkeordninger, som Scandic og Comwell har opnået relatereret til miljø f.eks. 

Green Key, Svanemærket og Det Økologiske Spisemærke. Som en naturlig følge af de 
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homogeniserende processer vil Scandic og Comwell implementere tilsvarende CSR-tiltag, og 

virksomhederne har derfor begrænsede muligheder for at differentiere sig markant gennem 

forskellige CSR-strategier.  

 

Vi har ligeledes kunne konkludere, at pris er et afgørende parameter i beslutningsprocessen på 

mødemarkedet, og det vanskeliggør mødeudbydernes muligheder for at opnå høj vægtning af 

mere kvalitative parametre som eksempelvis virksomhedernes samfundsansvar. Comwell og 

Scandic nævner, at der er stor forskel på, om CSR er et købsparameter for kunderne. Hos nogle 

kunder er det en forudsætning for at blive taget i betragtning, og hos andre anses CSR mere som 

en bonus end en nødvendighed. En årsag til, hvorfor CSR ikke anses som et afgørende 

købsparameter, kan være, at møder og arrangementer ikke anses som reflekterende af kundernes 

brand. Dette understøttes af en undersøgelse lavet af meeting today: ”If you see conferences as an 

extension of your brand, and a platform to communicate what you stand for, it should be totally 

natural to implement sustainability, but that’s often not the case” (Dykins, 2016).  

Kunderne kan altså brande sig, som en CSR-bevidst organisationen, selvom det ikke kommer til 

udtryk, når arrangementer afholdes. En anden årsag til, at CSR er et mindre afgørende 

købsparameter, kan forklares gennem manglede indblanding fra forbrugere. CSR er traditionelt 

opstået på baggrund af private forbrugeres bekymringer og krav til samfundsansvarlig 

virksomhedspraksis. På mødemarkedet er det virksomheder, som er slutforbrugerne af møder, og 

private forbrugere bliver ikke påvirket af beslutningen. CSR som et købsparameter kan derfor 

besværliggøres i en B2B-kontekst, hvor beslutningen om hvor et møde afholdes ikke påvirker 

andre end virksomhederne. 

 

Modsat involverer mødekøb relativt få personer, hvilket generelt er atypisk ved indkøb i en B2B-

kontekst, hvor købscenteret ofte udgøres af en større gruppe mennesker. Både Comwell og 

Scandic fremhæver, at den personlige relation og personlige præferencer er afgørende i 

købsbeslutningen, hvilket kan være et resultat af at kun få personer er involveret i beslutningen. 

Det fysiske møde mellem beslutningstagerne og hotelkædernes mødebookerene er derfor 

essentielt for beslutningen. Da det fysiske møde kan styrke tilliden til mødestederne og 

mødestedernes evne til at tilfredsstille kundernes behov. Samtidig fremhæver hotelkæderne, at 
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den interpersonelle kommunikation som foregår indenfor organisationen og på tværs af 

organisationer har stor betydning for kundernes opfattelse af virksomhederne og deres endelige 

købsbeslutning. Da personlige præferencer er afgørende i købsbeslutningen, kan virksomhedernes 

CSR-initiativer potentielt påvirke de enkelte beslutningstagere, både direkte og indirekte. De 

personlige relationer og personlige præferencer kan derfor forstærke effekten af Comwell og 

Scandics CSR-kommunikation i beslutningsprocessen.  

 

Den personlige relation kan også anses som en præmis for et tillidsbaseret forhold mellem kunde 

og mødebooker. Tryghed er et afgørende beslutningsparameter, og derfor er opbygningen af tillid 

essentielt, hvilket især gør sig gældende for nye kunder. Grundet uhåndgribeligheden af 

serviceydelsen anses køb som værende komplekse og risikofyldte. Opbygningen af tillid til 

virksomheden begynder allerede i informationssøgningsfasen, hvor nye kunder forsøger at finde 

information, som kan guide deres beslutningsproces. Usikkerheden forbundet med et køb vil ifølge 

Shafman resultere i rationaliserede beslutninger baseret på informationssøgninger (Dean & 

Sharfman, 1993). Dette kan både være en fordel og ulempe i forhold til virksomhedernes mulighed 

for at differentiere sig gennem CSR-kommunikation. Kommunikation kan anses som en 

informationsbyrde, hvis kunderne ikke har ressourcerne til at processere informationen (Dean & 

Sharfman, 1993). Hvis Scandic og Comwells kunder ikke har ressourcerne til at processere 

informationen, kan CSR-kommunikation øge kompleksiteten af en købsbeslutning, besværliggøre 

processen og derved mindske sandsynligheden for et køb. Desuden er CSR-kommunikation 

underlagt det selvpromoverende paradox, hvorved eksplicit CSR-kommunikation kan påvirke 

kundernes tiltro til virksomhedens engagement i CSR. Manglende tiltro til Scandic og Comwells 

CSR-initiativer kan potentielt kan påvirke kundernes tillid til virksomhederne og følelsen af 

tryghed. Den trussel søger begge hotelkæder at overkomme ved at legitimere sig igennem 

kommunikationen. 

 

CSR-kommunikation i kundernes informationssøgning fase kan også have en positiv effekt på 

muligheden for at opbygge et tillidsbaseret forhold. Både Comwell og Scandics beskrivelse af 

mødepakker øger gennemsigtigheden og reducerer dermed den kompleksitet og risiko som kan 

være forbundet med serviceydelser. CSR-kommunikation kan indirekte påvirke kundernes følelse 
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af tryghed, ”CSR activities convey the idea that taking care of society implicitly means taking care 

of customers (B. Casado-Díaz et al., 2014, p. 560)”. Grundet servicebranchens natur vil budskaber 

om omsorg og bekymringer for miljø og mennesker influere kundernes opfattelse af 

virksomhederne, og dermed kan CSR-budskaberne have en dobbelt effekt. Eksempelvis  

kommunikerer Comwell i høj grad om deres miljøcertificeringer, hvorved de bekræfter deres 

engagement i et miljømæssigt samfundsansvar gennem en tredjepart. Certificeringer har ikke kun 

til formål at oplyse kunden om CSR-tiltag, men certificeringer er med til at reducere 

kompleksiteten og kan bidrage til tillid til virksomhederne og kundernes tryghedsfølelse. 

 

Desuden anvender både Scandic og Comwell et inside-out-perspektiv, hvilket kan øge kundernes 

tiltro til virksomheden og virksomhedernes CSR-tiltag. Begge virksomheder har en stærk 

organisationskultur og benytter autokommunikation til at styrke denne. Det gør i vid udstrækning 

medarbejderne villige at agere brandambassadører for virksomhederne. Netop denne 

personificering er særlig relevant i serviceindustrien, da medarbejdere er direkte involveret i 

produktion og konsumering af serviceydelsen. Inside-out-perspektivet og personificeringen af 

Comwell og Scandic er afgørende for etableringen af tillid og hvorvidt kunderne føler sig trygge.  

 

CSR-kommunikation som en konkurrencemæssig fordel 

Vi har konkluderet at både Scandic og Comwells ønsker at kommunikere om, hvordan de har 

integreret den tredobbelte bundlinje i deres virksomhedsstrategi. Der er imidlertid forskel på, 

hvilke kommunikative redskaber som virksomhederne anvender til at artikulere deres 

samfundsansvar. Scandic er visionære og fremtidsorienterede i deres kommunikation, mens 

Comwell i højere grad fokuserer på CSR-initiativernes betydning for deres kunder. 

 

Comwell kommunikerer eksplicit om eksempelvis Green Key og Det Økologiske Spisemærke, 

hvorimod Scandic kommunikerer mere diskret om Svanemærket, som er den miljøordning, som de 

er tiltrådt. Det kan indikere, at Scandic ønsker at sætte egne standarder inden for branchen og 

ikke anser statens certificeringer som omfattende nok. Mens statskontrollerede mærkeordninger 

kan øge gennemsigtigheden, informere interessenter og skabe tillid til virksomheden kan 

mærkeordningerne også medvirke til, at virksomheder som Scandic vil kompromittere egne 
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ambitioner inden for CSR. Scandic bibeholder muligheden for at selv at bestemme, hvordan 

virksomheden vil differentiere sig gennem CSR-kommunikation ved kun at tilslutte sig få 

certificeringer og mærkeordninger. Til gengæld gør manglende kommunikation om certificeringer 

det vanskeligt for Scandic at positionere sig frontløber, sådan som hotelkæden selv ønsker det. 

 

Comwell anvender derimod certificeringer til at legitimere virksomhedens handlinger. Hotelkæden 

har i større grad indordnet sig under koercive isomofier, som gør differentiering svære men 

samtidig skaber genkendelighed blandt kunder. Scandic anvender derimod FN’s Sustainability 

Development Goals for at legitimere målsætninger inden for CSR, både på nationalt og 

internationalt plan. Scandic understøtter CSR-tiltag ved at relatere dem til Global Compacts 

målsætninger inden for bæredygtighed, og da ordningen ikke opstiller specifikke krav behøver 

Scandic ikke at gå på kompromis med virksomhedens egne CSR-målsætninger.   

 

Det er generelt for Scandics kundevendte kommunikation, at den er eksplicit. Derudover lægger 

hotelkæden ikke skjul på, at de anvender en green-hushing-strategi. Disse strategier mindsker 

risikoen for legitimitetsproblemer men vanskeliggør igen Scandics muligheder for at positionere 

sig som en frontløber. Omvendt kommunikerer Comwell mere eksplicit om deres CSR, og 

Comwells mængde af CSR-kommunikation er større end Scandics. Særligt på den miljømæssige 

CSR-dimension lykkes Comwell med at fremstå som en bæredygtig hotelkæder. Eksplicit CSR-

kommunikation øger til gengæld risikoen for beskyldninger om green-washing og medfølgende 

legitimitetsproblemer. Dette kan også forklare Comwell store fokus på at kommunikere om deres 

certificeringer. 

 

Både Comwell og Scandic har tendens til at infomere deres kunder snarere en at gå i dialog med 

deres kunder om CSR. Brugen af informationsstrategi kan også indikere, at virksomhederne frygter 

at afgive kontrol over budskabet. Ved at anvende sociale medier som Facebook og Linkedin mere 

som en envejs kommunikationskanal end en tovejs kommunikationskanal kan Scandic og Comwell 

forsøge at undgå kritik fra følgere. Ifølge Morsing et. al. er involvering af interessenter nødvendig 

for at identificere kritik og emner, som kan skade virksomhedens ry (Morsing & Schultz, 2006). 

Derfor vil en mindre virksomhedskontrolleret tilgang og mere dialogbaseret tilgang til brugen af 
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sociale medier ville kunne øge troværdigheden af budskaberne muliggøre et engagement i 

virksomhedernes CSR-initiativer. I praksis kan denne teoretiske tilgang imidlertid være vanskelig, 

da hotelkædernes konferencekunder måske ikke ønsker denne involvering i en virksomhed, som 

typisk ikke vil være blandt deres vigtigste leverandører. 

  

Manglende engagement og involvering fra interessenters side kan også skyldes, at 

virksomhederne primært beskæftiger sig med B2B-segmenter, hvor slutforbrugerne ikke påvirkes 

af, hvilket mødested virksomhederne vælger. Der eksisterer således manglende incitament fra 

Scandic og Comwells side til at indgå i interaktiv CSR-dialog på sociale medier, fordi 

virksomhederne ikke besidder et oprindeligt ønske om involvering af kunderne eller på grund af 

en manglende tiltro til, at dialog med interessenter på sociale medier kan påvirke kundernes i 

deres beslutning. Scandic og Comwells CSR-kommunikation på sociale medier bærer i høj grad 

præg af, at virksomhederne bruger de sociale medier som et meningsgivende redskab til at 

informere passive modtagere. Ud fra analysen af virksomhedernes CSR-kommunikation kan vi 

konkludere, at virksomhedernes budskaber ikke understøttes af det dialogbaserede og 

involverende CSR-perspektiv. Derimod indikerer manglende forsøg på involvering af følgere på 

sociale medier en grundlæggende forståelse af, at virksomhedernes ledelser er de bedst 

kvalificerede til at vurdere relevante CSR-tiltag. Til gengæld udtrykker både Scandic og Comwell et 

stort ønske om at gå i fysisk dialog med deres kunder. Her er det nemlig opfattelsen, at de kan 

påvirke kundernes beslutning.  

 

På trods af (Morsing et. al.) og (Moon & Mattens) argumentation for, at virksomheder i Europa i 

højere grad implementere en mere eksplicit CSR-kommunikation for at kunne differentiere sig er 

det altså ikke helt tilfældet i den danske mødeindustri. Scandic anvender kun eksplicit CSR 

kommunikation i årsrapporter og brochurer samt én side på deres hjemmeside, hvor CSR-tiltag 

beskrives. Deres eksplicitte CSR-kommunikation henvender sig altså til modtagere med en særlig 

interesse for CSR. Comwell kommunikerer mere eksplicit om CSR f.eks. om CSR-initiativer i 

lokalområderne. Selvom Scandics CSR-strategier og målsætninger virker mere visionære og mere 

omfattende end Comwells, indikerer Scandics CSR-kommunikation, at virksomheden frygter 

negative konsekvenser ved implementering af mere eksplicit CSR-kommunikationsstrategi. Den 
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eksplicitte kommunikation på de sociale medier giver Comwell den fordel, da virksomheden 

formentlig vil anses som samfundsbevidst hos kunderne, der ikke nødvendigvis læser årsrapporter 

og CSR-dokumenter. 

 

Et argument for Scandics valg af kommunikationsstrategi kan imidlertid være, at hotelkæden blot 

kommunikerer den information, som kunder ønsker. Vores analyse af kundernes købspræferencer 

viser, at CSR ikke vægtes særlig højt hos kunderne. Begge hotelkæder kommunikerer om det 

udbytte, som kunder får af et møde hos dem, og de forsøger at skabe tryghed hos kunderne. På 

den måde imødekommes kundernes købspræferencer i kommunikationen.  Til gengæld bliver det 

svært for hotelkæderne at gøre CSR til et mere afgørende købsparameter, hvis de ikke lader CSR 

fylder mere i deres kommunikation på eksempelvis hjemmeside og sociale medier. 

 

Hvis CSR-kommunikation skal kunne anvendes som et differentieringsredskab på det danske 

mødemarked, afhænger det af, om virksomhederne er villige til at implementere en mere eksplicit 

CSR-strategi og involvere interessenterne. Kun ved at involvere interessenterne og interagere kan 

virksomheden undgå kritik og dårlig omtale og identificere hvilke CSR-områder, som har betydning 

for kunderne. Modsat kan kundegruppen være svær at involvere, da CSR lige nu ikke er et særlig 

centralt købsparameter. Dog vil der være en mulighed for at rette kommunikationen mod 

sekretærer og PA’er som til daglig påvirker eller træffer købsbeslutningerne. Men da 

hotelkæderne hverken indgår i B2B-kundernes leverandørkæde eller på anden måde påvirker 

privatforbrugere, kan engagement i Scandic og Comwells CSR-tiltag være svært at mobilisere. Det 

indikerer, at CSR anses som værende en bonus, afhængig af den pågældende virksomhed, men 

ikke som en nødvendighed eller afgørende for virksomhedernes købsproces. 

 

Del 10: Konklusion 

Både Comwell og Scandic anskuer CSR fra et tredobbelt bundlinje-perspektiv, og det kommer også 

til udtryk i deres kommunikation. Hotelkæderne har miljø-, sociale- og økonomiske hensyn 

integreret i deres forretningsmodeller, som skaber værdi for både virksomhederne selv og deres 

omverden. Mange af Comwell og Scandics CSR-initiativer minder om hinanden, f.eks. omkring 

uddannelse og integration af flygtninge, håndtering af madspild og økologisk forplejning. Scandic 
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har dog et bredere fokus på CSR og et ønske om at være frontløber indenfor industrien, mens 

Comwell hovedsageligt arbejder med miljø og interne CSR-tiltag. Scandics CSR-tiltag er globalt-

orienterede og legitimere sig gennem arbejdet med Global Compact, hvorimod Comwell fokuserer 

på at legitimere CSR-tiltag gennem certificeringer og mærkeordninger, som skaber værdi i en 

dansk kontekst.  

 

Kunderne på det danske mødemarked stiller typisk minimumskrav til CSR ifbm. udbud, men hvis 

hotelkæderne kan opfylde disse CSR-krav, er yderligere CSR-tiltag først og fremmest en bonus, 

som kan forstærke tilfredsheden med købet. CSR er ikke et afgørende parameter, der påvirker 

købsbeslutningen. De afgørende købsparametre for valg af mødested er pris, følelsen af tryghed, 

fleksibilitet og gennemsigtighed. Især den personlige relation mellem mødebooker og kunden er 

vigtig for at etablere en følelse af tryghed og tillid til hotelkæden.  

 

Størstedelen af virksomheders indkøbsbeslutninger foretages efter informationssøgning på 

internettet. Både Comwell og Scandic bruger derfor deres hjemmeside, årsrapporter og sociale 

medier til at kommunikere om CSR. Da købsbeslutningen foretages af en relativt lille gruppe af 

personer kan interpersonel kommunikation internt i virksomhederne eller på et 

interorganisatorisk plan påvirke købsbeslutningen. De personlige præferencer har derfor også 

afgørende betydning for valg af mødested.  

 

Vi kan konkludere, at CSR-kommunikation rettet mod danske mødekunder kræver, at 

virksomhederne formår at integrere CSR i organisationskulturen. Kun gennem integration af CSR i 

organisationskulturen kan CSR kommunikeres troværdigt til eksterne interessenter. Især i 

hotelbranchen, hvor produktion og konsumering sker simultant, er det vigtigt, at medarbejdernes 

adfærd afspejler den organisatoriske målsætning. Når medarbejderne bliver afsendere af CSR-

budskaber styrker det troværdigheden af det bæredygtige arbejde. 

 

Scandic og Comwell ønsker at informere kunderne om deres CSR-politikker på trods af, at CSR ikke 

er et afgørende købsparameter. Dog fylder budskaber om tryghed og kvaliteten af mødet langt 

mere end CSR i hotelkæderne kundevendte kommunikation. Scandic og Comwell anvender 
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forskellige strategier til at artikulere deres samfundsansvar. Scandic kommunikerer generelt mere 

implicit og diskret om CSR end Comwell, og Scandics kommunikation bærer præg af frygt for at 

miste legitimitet blandt interessenter. Comwell anvender derimod mere eksplicit kommunikation, 

hvor særligt deres certificeringer er synlige. Begge virksomheder anvender hovedsageligt en 

informationsstrategi til at informere interessenter om CSR og undlader at invitere interessenter til 

dialog. Virksomhedernes CSR-kommunikation kan derfor fremstå som en monolog, som indikerer, 

at virksomhedernes ledelse er de bedst kvalificerede til at adressere problemer. Desuden kan 

manglende invitation til dialog indikere, at Comwell og Scandic anskuer B2B-kunder som værende 

passive og uengagerede i virksomhedernes CSR.  

 

Mødekunderne opvejer ikke CSR på lige fod med andre købsparametre i beslutningsprocessen. 

Ønsket om CSR er derfor ikke drevet af krav fra B2B-kunder, men må anses som værende en del af 

en legitimeringsproces, hvor Scandic og Comwell må sikre deres eksistensberettigelse gennem 

CSR-initiativer. Mødeudbydere med et stort CSR-fokus, der lever op til de store kunders 

minimumskrav, vil opleve, at deres CSR-initiativer primært opfattes som en bonus hos kunderne. 

Hvis mødeudbyderne ønsker at ændre på dette, kræver det også, at de selv kommunikerer mere 

eksplicit om CSR, så kunderne kan skille mødeudbydernes CSR-initiativer fra hinanden.  
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Bilag 

 

Bilag 1 - Transskription af interview med Salgschef, Comwell A/S 

I dette bilag følger transskription af interview med Flemming Goldbæk, der er Salgschef hos Comwell A/S. 

 

Først og fremmest kunne vi godt tænke os at høre en lille smule om, hvem du er, og hvad du sidder med i 

det daglige, og hvor meget af dit arbejde, der handler om MICE og møder, og at få folk ind til det? 

 

Altså man kan sige, at vi sidder i en central salgsorganisation, hvor de sælgere, der sidder her hos os, de 

sælger til alle Comwells hoteller, helt bredt. Vi er så delt op, så vi egentlig har to salgsafdelinger. Vi har så 

en salgsafdeling, der tager sig af erhvervsrejsebureauer og egentlig også har meget fokus på den enkelte 

businessgæst. De sælger selvfølgelig også møder og konferencer og julefrokoster, og hvad der ellers kan 

være. Men ellers, dem der sidder primært i min afdeling, det er key-account-managers, der har udvalgte 

kunder, som de sidder med, og for hvem de gerne skulle hente noget møde og event men selvfølgelig også 

gerne individuelle overnatninger, business overnatninger. Og der sidder 8 sælgere i min afdeling, og de har 

så hver især en kundeportefølje, som de skal pleje, og som vi så måler på og går ind og sætter nogle 

målsætninger på. Mange af dem er også nogle, der er lavet en rammeaftale på, og hvor man går ind og 

siger, at der er lavet en rammeaftale for hele Comwell, og så går vi så ind og følger den til dør og ser, om 

booker de så også så meget, som vi havde håbet på og tror på. Så det er sådan meget måden, vi gør det på, 

og så har vi en, der følger op, som sidder her som salgskonsulent, som egentlig ikke har noget salgssøgende 

arbejde, men som supporterer sælgerne og er med til at lave rammeaftalerne og med til at trække 

statistikker, hvis det er sådan noget, der skal bruges. Det gør vi også selv, men hun er ligesom sådan en 

backup for os. Sælgerne, når de er i marken og får noget med hjem, hvis det er en rammeaftale, så hjælper 

hun dem med den, og de skyder den så selv afsted til virksomheden eller den kontaktperson, som de har, 

og hvis det er et enkeltstående arrangement eller flere – det kan også være en kursusrække – så tager de 

det typisk med til vores fællesbooking, som også sidder her. Så det er ligesom et fælles nummer, hvor 

kunderne kan ringe ind. Selvfølgelig kan de også ringe til vores til Roskilde eller Kolding, eller hvor det nu 

må være, men vi vil gerne have dem gennem vores centralbooking, hvis det kan lade sig gøre. 

 

Nu var du lidt inde på det her med, hvordan I segmenterede jeres kunder. Er det noget, du kan fortælle om? 

 

Det kan jeg godt. Det er ikke så hemmeligt. Vi har nogle kunder, som vi kalder key-account-kunder, som 

skal levere over en eller anden barre som et minimums krav. Vi går meget efter deres potentiale, så det kan 
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godt være, at der er nogle, hvor man vil sige, at de ikke ligger så meget lige nu, men nogle hvor vi i hvert 

fald ved, at der er noget at komme efter. Dem sætter vi så mål på, både antal overnatninger men også 

konferenceomsætning. Der bliver sælgerne så målt hver måned hos mig, hvor vi så går i gennem, hvordan 

går det med de kunder. Vi laver sådan en lille opgaveliste til dem i forhold til, hvem er det, de skal 

bearbejde. Det behøver ikke nødvendigvis være de kunder, som hænger lidt i bremsen rent 

omsætningsmæssigt. Det kunne også være en virksomhed, hvor det går rigtig godt, eller hvor vi gennem 

medierne kan se, at de er i en god gænge, så kan det være, at vi trykker endnu mere på den virksomhed for 

at få noget mere forretning og et tættere samarbejde, og vi vurderer selvfølgelig også hele tiden. Når vi 

sætter målene, så vurderer vi typisk lige, når vi går ind i året. Når vi går ind i januar, så har vi målene for de 

her kunder basseret på, hvad leverede de sidste år, hvad har de på bøgerne – hvad har de booket for – i det 

kommende år / det nuværende, og hvad kender den enkelte krammer til kunden, hvor stor er den viden, og 

hvad tror vi på. Og den sidste er selvfølgelig også, hvis der er lavet en rammeaftale, hvad er den basseret 

på. Så det er alt sammen ting, som vi koger ind i suppen, og så finder vi ud af, hvad vi mener, der er 

realistisk i forhold til den enkelte kunde. Nogle kunder kan være nogle, som vi har arbejdet med i rigtig 

mange år, så der er det ikke nødvendigvis en stigning i omsætning. Det kan også være en fastholdelse af 

det, de leverer i dag. Vi sætter ikke mål på kunderne i forhold til det enkelte hotel, vi sætter mål i forhold til 

Comwell generelt, så det vil sige, at vi kan godt have en kunde, der var stor i Køge i sidste år, men som ikke 

nødvendigvis kan have det nye år, fordi lige nøjagtig det store arrangement har de flyttet til Roskilde i år, 

eller de vil prøve noget nyt og være i Jylland i år, hvad ved jeg. For os fra centralt hold er det helt klart 

opgaven at sælge Comwell bredt og sælge vores hoteller ud fra det, som kunden måtte ønske, fordi vores 

hoteller er rimelig forskellige, og det er også beliggende forskellige steder i Danmark. Så vi har ikke nogen 

intention om at presse dem hen i en kanal og sige, at de skal bruge det hotel. Det handler ligesom om at 

forstå kundens behov, og hvad der må være vigtigt for kunden på det enkelte arrangement. 

 

Okay, så det er ikke sådan, at I på den måde segmenterer erhvervskunder? Det er meget individuelt? 

 

Altså man kan sige, at vores salgsteams, de to salgsteams vi har, har kun med den professionelle gæst at 

gøre. Vi gør ikke noget overordnet for hr. og fru. Danmark. Det kører vi tv-reklamer, ugeblade, aviser. Vi har 

noget, hvor slutkunden godt kan være en leisure-kunde, men så er det gennem et bureau, altså Kuoni-

travel f.eks., som så kommer med en masse kinesere til alle vores hoteller eller sådan noget. Det er meget 

møntet på ferieperioder, altså sommersæsonen, hvor vi jo ikke har nogen eller i hvert fald få 

businessgæster, og hvor vi har meget lidt konference i hvert fald i juli måned. Men ellers så segmenterer vi 

dem også, under den der hedder key-account-kunder, så har vi også dem, der hedder bobler. Det er 
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virksomheder, som vi tror, at vi kan få op i key-account-regi, eller som vi i hvert fald gerne vil arbejde med 

for at få op i key-account-regi. Det kan jo være nærmest helt nye kunder, altså new business-kunder, eller 

leads, kunder som pludselig begynder at booke et hotel meget. Så begynder vi at tænke, hvorfor har vi ikke 

en større relation til dem. Så er der en klokke, der ringer, og så sætter vi nogen på den opgave også. De 

kunder, vi sidder med, er meget de kunder, som vi ønsker at besøge, og som vi ønsker at pleje med en tæt 

relation, og hvor vi også fysisk er til stede, og fysisk tager de rundvisninger på de respektive hoteller. Der 

kan så også ligge en ramme af kunder, som er i det nedre segment, og dem forsøger vi så at ramme via 

telefon eksempelvis eller mail. Det kunne være nyhedsbreve. Vi har tre, som sidder i Kolding, som sidder i 

et call-center, eller det er det jo ikke, men de sidder og ringer ud. De kan også følge op på arrangementer, 

hvornår har du sidst haft et arrangement, og var du tilfreds. Det gør de jo så også fra hotellernes side. Så 

det er sådan en koordinering af salg centralt og så hotellerne for, at vi ligesom ikke taber nogle af de her 

kunder mellem to stole. 

 

Hvad vil du sige er jeres unique selling points, eller hvordan er det, at I især differentierer jer fra jeres 

konkurrenter? 

 

Mødemarkedet er jo sådan meget klassisk, og mange kunder ønsker de her mødepakker, som er meget 

standard: Vi starter kl. 9, og så har vi noget formiddagskaffe, så får vi noget frokost, som gerne skulle være 

en buffet, og så kører vi noget kaffe/kage om eftermiddagen igen, og hvis det så er et dagmøde, så er det et 

spark bagi kl. 16, og hvis det ellers går videre, så er der noget middag om aftenen. Vi er meget traditionelle, 

men det er egentlig ikke altid, fordi at det er det, vi ønsker. Vi vil egentlig gerne ind og påvirke den her 

proces, men vi har også forståelse for, at hvis det er det, kunderne ønsker, så er det det, som vi gør. Så på 

pakkerne som sådan, tror jeg ikke, at der er den store forskel. Det er det samme, når de går i udbud. Hvis 

de ønsker det her, så er det det, som vi lever op til, og så tror jeg ikke, at det er så afgørende, om man er 

Comwell, Radison, Scandic eller you name it. Men i forhold til at differentiere os, så på de enkelte hoteller, 

der er de jo hver deres uniqueness. Der kigger vi jo meget på, hvem er vi oppe i mod, hvem er vores 

konkurrenter i branchen i lige nøjagtig det her område, men overordnet kan man sige, at der slår vi 

eksempelvis på sådan noget som bæredygtighed. Vi slår på, at vi har været her i mange år, og at man godt 

ved, langt hen ad vejen hvad for et produkt, man får, når man køber ind på Comwell, og trygheden betyder 

rigtig meget for dem, der sidder derude. Der skal ikke gå meget galt, før det ikke kan kaldes tilbage. Et er, 

hvor meget det koster hos os eller andre, når man tager ud, men det er jo også den udgift, man har til dem, 

der er med til mødet, og frem og tilbage og tid og penge osv. Så det løber selvfølgelig op. Og ellers så slår vi 

selvfølgelig også meget på vores meeting-designere, altså det her med, at vi gerne vil være den her sparing 
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mellem dem, som skal afholde arrangementet, og det, som vi kan byde ind med. Der er det jo meget med 

at lytte til, hvad er det kunden egentlig ønsker men også at udfordre kunden lidt. Ikke at trumfe noget i 

gennem, fordi man selv synes, at det kunne være hyggeligt eller smart, men også at lytte til, hvad er det 

egentlig, at de skal på det her arrangement, og er der noget, vi kan gøre, for at det bliver 5 % bedre, end 

det de havde sidste år hos nogle andre i branchen. Det er vi meget bevidste om, fordi det netop er noget af 

det, der kan gøre, at vi kan fastholde kunder. Vi ser, at mange af de her arrangementer er nogle, der bliver i 

Comwell år efter år, og så kan det godt være, at det ikke lige er det samme sted, men så har vi netop 

fællesbookingen som en unik spiller, fordi så har de haft møde sidste år i Kolding, og nu ønsker de at se 

noget andet, og de vil godt være på Sjælland i år, så nu har de det i Køge eksempelvis. Og så kan vi jo 

nærmest tage alt det, som ligger i systemet, som de brugte i Kolding sidste år og sige, at hvis nu vi tager 

udgangspunkt i jeres arrangement sidste år, så har vi nærmest det samme, vi kan gøre i Køge, men i og med 

at Køge er et andet hus end Kolding, så anbefaler vi de og de ting, hvis det stadig skal være i samme genre, 

og det kan også være, at kunden vil noget helt andet, men så ved vi ligesom, hvor de kommer fra, og det er 

jo en kæmpe fordel, at vi er en kæde den vej rundt, fordi vi kan bruge hinanden. En anden ting, hvor der i 

hvert fald er en differentiering, det er jo det her med, at vi sidder med fællesbookingen derinde. Det vil 

sige, at der er nogen, som kontakter de samme kontakter i fællesbookingen uanfægtet om de skal ligge en 

hel kursusrække, og noget ligger i Aalborg, noget ligger i Roskilde, og noget ligger i Holte, og hvad det nu 

må være. Så kan de være med til at fordele de her kurser eksempelvis. Nogle gange så får vi jo en hel 

række, hvor de siger: Hjælp mig med det her. Jeg har 10 kurser. Vil I ikke være søde, at hjælpe mig med det 

her? De skal ligge 5 i Jylland og 5 på Sjælland f.eks. Og så kan vi få det til at gå op, og det er jo rart for den 

sekretær eller PA på den anden side, eller hvem der nu er ansvarlig for det her, at nærmest få det hele 

tilbage, hvor det er linet op, datoerne er sat, og stederne er sat, og så kan de melde det ud. Det her med, at 

det er enormt tidsbesparende for dem, der sidder på den anden side. Det er noget af det, som de også 

vægter rigtig højt. Det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg tænker, at der er vi lige et skridt forud. Og så 

er det også rigtig meget på meeting-designer-delen. For det var der, hvor vi ligesom var de første på 

markedet herhjemme, der gik ud. Vi har en lidt længere historik end nogle af de andre. Der er rigtig mange 

af de andre, der er kommet med. De kalder det måske noget andet, meeting-planner, konference-

koordinator. Men det er også det der med at turde og spille bold med kunden, tror jeg, og være lidt modig 

nogle gange. 

 

Og så ville vi høre, hvor stor vækst, I har oplevet på mødemarkedet? 
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Vi oplever egentlig ikke særlig stor vækst på mødemarkedet. Sidste år ligger den på omkring 2 %, og det er 

jo ikke alverden. Man kan så også sige, at vi har heller ikke fået nogen nye hoteller til sidste år, så det er 

meget sammenligneligt. Det er samme frugtsort, vi sammenligner med. Det er sådan noget, der kunne 

være sjovt, når I har været rundt, at høre om de andre oplever meget mere eller mindre, hvad det er, der 

rør sig i markedet. Det er noget andet på rene roomnight, altså rene overnatninger, der har vi lidt mere at 

benchmarke mod og ved lidt mere om, hvad det er, der sker i markedet. Er der lidt mere tryk på i en enkelt 

by, så stiger priserne normalt. Det oplever vi ikke på konferencesegmentet i samme målestok. Vi oplever 

nok lidt, at flere ønsker at benytte byerne, hvor flere for år tilbage, hvis vi går nogle år tilbage, så var der 

flere virksomheder, der gerne ville lidt væk fra byerne til grønne områder, komme lidt ud i rolige 

omgivelser. Jeg tror, at hvis vi ser over en 10-årig periode, det er ikke noget, der er sket indenfor det sidste 

år, men over en 10-årig periode vil jeg nok sige, at der er flere, der søger byerne i et eller andet omfang, 

også fordi møderne skal være kortere, end de var tidligere. For 10-15 år siden var det, jeg vil ikke sige 

luksus, men det var meget fedt at komme ud i nogle dage på konferenceophold. Nu går det meget med, at 

vi skal skære lidt tid. I stedet for, at man har to overnatninger, så er det måske halvanden overnatning, eller 

i stedet for en med overnatning, så kan vi måske tage et dagmøde i en by eller et eller andet. Det er måske 

sådan lidt tendensen, hvis vi kigger over en længere periode. 

 

Hvordan vil du beskrive en typisk købsproces for nye kunder? 

 

Ofte er det nogen, der kontakter enten det enkelte hotel telefonisk eller på mail, eller også er det nogen, 

som ringer til vores fællesbooking. Så kan man sige, at nye kunder, det kan være en helt ny virksomhed, 

som aldrig har benyttet Comwell før, men hos os kan det også være en ny kontakt i en etableret 

virksomhed, som vi allerede bearbejder i dag. Men de fleste er enten på mail eller telefonisk. Der er jo ikke 

særlig mange systemer, der kan klare det, som vi kender på rene overnatninger. Vi har det sådan på 

forespørgelsesniveau, og så får man et svar igen, hvorimod at hvis man skulle booke et værelse, så kan man 

typisk gøre det, hvor man har en kode, kan se sin pris, og kan gå ind og se, om der er ledigt. Der er stadig 

forskelle i den her branche. Vi kan også få forespørgsler ind, via det man kalder 3. partskanaler. Det kan 

være sådan nogen som meeting manager, som går ud til virksomheder og så forespørger man via det 

system, som så bliver sendt til vores. Men det er også igen sådan på mailniveau. Der er også et system, 

hvor vi går selvfølgelig ind og ligger priser i systemet, de kan se, hvad for nogle priser de har med billeder 

osv., men vi skal stadig ind og booke det i vores eget hotelsystem, hvis man skal kalde det det. Eller 

eksempelvis messer. Det kan også være messer, hvor man får helt nye bookinger ind. 
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Nu siger du, at I eksempelvis er med på messen. Hvor meget opsøgende salg laver ift. nye kunder? 

 

Det er jo primært i forhold til de etablerede kunder, men det skal ikke være nogen hemmelig, at jeg er i 

gang med at rekruttere en sælger, som skal stå for new business, som skal ud i marken og mærke de her 

kunder, som er lidt under radaren. Vi ved jo godt, at der ligger noget forretning der, som vi af gode grunde 

ikke har haft nok fokus på historisk set. Det er lidt fordi, at på et tidspunkt gjorde vi op, og så sagde vi, at – 

der er ikke så meget underligt i det – men 80 % af den konferenceomsætning vi har, kommer fra 20 % af 

vores kunder. Derfor er det jo enorm vigtigt, at hvis man kan få hegnet de her 80 % ind, så er man okay 

kørende. Hvis man har styr på dem, det har vi så heller ikke altid, men hvis man kan få dem til at levere på 

det niveau, som man har ønsket, så er man godt med. Men i og med, at der kun er en stigning på 2 %. Hvis 

vi skal vækste på møder og konferencer, så er vi nødt til at få nye kunder ind, for på et tidspunkt så når vi et 

mæthedspunkt, ligegyldigt om det måtte være Novo Nordisk, eller hvem det nu måtte være, som har 

mange møder. Så benytter de sig jo også af andre steder end Comwell, og så er vi også rimelig sårbare, hvis 

man ikke kigger lidt udover de udvalgte kunder. De kan jo også gå op og ned, enten ved at virksomheden 

ser anderledes ud, end den gjorde for 5 år siden, eller ved at de slet ikke har det møde eller 

konferencebehov, som de havde tidligere. Så det er vi nødt til at kigge på også. Men vi skal have gjort lidt 

mere for new business. Det er helt sikkert. 

 

Vi er faktisk også lidt interesseret i at høre, hvornår I mødes fysisk med kunderne første gang? 

 

Hvis det er new business, så er det meget at få afdækket kundens behov via telefon. Hvor er den her kunde, 

og hvor meget kan vi tro på der er i den her kunde, for at finde ud af, om det giver mening at tage ud og 

besøge kunden. Og hvis det er et arrangement, der er chance for, at man kan vinde det her arrangement, 

så vil man nok typisk prøve, om man kan få kunden til at se hotellet. Vi vil allerhelst have kunden til at se 

hotellet eller hotellerne, fordi vi ved, at det sælger bedre, og så ved de også, hvad der kan lade sig gøre, og 

hvad der ikke kan lade sig gøre. Så bliver det ikke bare sådan en snak, om hvad der kan lade sig gøre, og 

hvad der ikke kan lade sig gøre. Og jeg kan mærke, at der er en forskel i markedet nu kontra tidligere. 

Tidligere sad der flere sekretære i en gruppe eller en netværksgruppe eller en PA-gruppe i en større 

virksomhed, vor de havde lidt mere tid til at komme ud. Nu er de færre om det, og det spidser lidt til. Så når 

de vil ud, så er det fordi.. De vil ikke bare ud, fordi det kunne da være meget hyggeligt, og det kunne da 

også være spændende at prøve en frokost der. Så er det fordi, at det giver mening for dem, og fordi de skal 

booke noget lige nu og her eller fordi de i hvert fald har et behov for at vide, hvordan tingene ser ud. 
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Så det er egentlig ret tidligt i deres købsproces, at det sker? 

 

Ja, det er det egentlig. Man kan så sige, at med nogle af de kunder, som er key-account-kunder, som vi 

bearbejder løbende. Der vil vi jo gerne ind og massere dem hele tiden, ind og fortælle dem om, hvad der 

sker af nye ting i Comwell, at nu har vi renoveret på det og det hotel, nu er der kommet x-antal nye 

værelser på det og det hotel. Der synes vi også, at det er. Et er for at servicere dem bedste muligt, men vi 

synes også, at det er vores pligt at fortælle om, hvad der sker hele tiden af tiltag i Comwell, sådan at de hele 

tiden er opdateret. Der føler vi, at der er et eller andet leverandørforhold. Vi vil selvfølgelig gerne have dem 

til at booke så meget som muligt i Comwell, men de køber også ind på nogle ting, som vi synes, at vi skal stå 

på mål for. Der er også noget ansvar i det. Men for de nye kunder der er det jo lidt, hvornår mærker de det. 

Det kunne være på hotellet selv, og det kunne også være på fællesbookingen, hvor de får sendt et tilbud 

afsted, men hvor vi så samtidig siger til kunden, at det vil måske en god ide at se hotellet, og så bliver der 

koblet en sælger på, og så er vi i gang igen. 

 

Hvad er det så for nogle faciliteter, de efterspørger? 

 

Det kan være meget forskelligt alt efter, hvad det er for en type behov, de har. Egentlig også indenfor den 

samme virksomhed. Nogle gange er det ikke så nemt at kategorisere, som man ville tro det var. Der ville 

man bare sige, at den her kunde booker altid store møder, eller den her kunde skal altid bruge auditorie, 

eller hvad det nu må være. Det kan være meget forskelligt. Vi har nogle kunder, som ligger rigtig mange 

millioner kroner i Comwell, men hvor det kan være alt fra småmøder til stormøder til kick-off til events til 

hvad det nu må være. Så det er selvfølgelig forskelligt, men der er nogle, hvor at deres store arrangement 

går igen år efter år efter år. Det er vi selvfølgelig også meget opmærksomme på. Der er også en kammer, 

der sidder med den del, fordi der er også noget med at prøve at se, om man kan få lukket flere år ad 

gangen. Det er jo selvfølgelig også i vores interesse, men det giver også kunden noget tryghed, at man i de 

næste tre år skal have det her arrangement hos Comwell. Det kan godt være, at det ikke er det samme 

Comwell-hotel, det er måske 3 forskellige Comwell-hoteller, men de er lagt ind, og man har mødt kunden 

på de præmisser og de ting, som kunden ønsker. 

 

Hvad er det for nogen kriterier, som kunderne vægter højest? Er det pris, er det kvalitet eller? 

 

Både og. Tryghed, som jeg var inde på før, er stadig noget af det, som vægtes meget højt. Nogle gange når 

vi ser de f.eks. større arrangementer, eller når vi ser arrangementer, hvor der er ledelse med, nogle med et 
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par stjerne på skulderen, der er det ekstremt vigtigt, at det her ikke går galt. Det er jo alt lige fra forplejning, 

til AV, til overnatning, til hvad det nu må være, at der sidder lige i skabet. Jeg tror, at det er den der med, at 

der er rigtig mange virksomhedstunge personer, der er med, så hvis det går galt, så er det ikke særlig 

heldigt, fordi de oppebærer en løn, der er rimelig tung, og fordi de har noget på agendaen, som er rimelig 

vigtigt, for ellers så samler man ikke nogen bare lige for sjov og hygge. Og den anden del er den PA eller 

sekretær, der sidder med det, vil jo gerne have, at man efterfølgende får et klap på skulden og siger, at det 

var rigtig godt, det du bookede her. Det er vi tilfreds med, og det er jo også i vores interesse, at kunderne er 

glade og tilfredse og forhåbentlig kommer igen, og på den måde skaber vi jo også en relation. 

 

Så sådan sikkerhed og kvalitet? 

 

Sikkerhed og kvalitet, men når det så er sagt, så får vi rigtig mange udbud, og udbud er noget af det, man 

møder mere nu end tidligere. Udbud er jo noget, hvor virksomhederne går i udbud og siger, at vi ønsker så 

og så meget møder om året, og vi har et spænd på så og så mange kroner på møder hver år, og vi benytter 

de og de områder af Danmark, og så byder man så ind på de her ting. Der har de virksomheder overordnet 

taget beslutninger om, hvad der betyder noget for dem. Det kan måske være 25 %, der er prisen, det kan 

måske være 50 %. Jeg har oplevet noget helt op til 75 %, der er prisen, og så begynder det jo selvfølgelig at 

blive lidt tungt. Så er man godt klar over, at så begynder prisen at være en væsentlig faktor, men det skal 

selvfølgelig også stå mål med de andre ting, som de måtte ønske, hvor man kan sidde og krydse af, hvad de 

så ønsker, om det er noget, vi kan levere. Det kan vi heldigvis typisk. 

 

Har I kunne mærke forskel på, hvad kunderne spørger om afhængig af samfundskonjunkturerne? 

 

Ja. Altså man kan sige, at under krisen i 2008 mærkede man måske også, at man skar lidt til. Sådan noget 

som møder og uddannelse er måske noget, hvor man hurtigere drejer ned for volumen, men vi mærker det 

lidt anderledes end resten af samfundet, forstået på den måde, at når krisen ligesom indtræffer, så er der 

nogle brancher, der mærker det lige med det samme. Vi kommer måske lidt i anden bølge, for de møder og 

de ting, der er planlagt annullerer man ikke, også fordi der kan være nogle annulleringsgebyr og ting, som 

er sat i værk. Men når man så ligesom får sig et overblik og siger, nu skal vi kigge lidt på vores udgifter, så er 

det typisk sådan et sted, hvor man tænker, at nu er der ikke nogen, der skal på uddannelse, og nu er det i 

hvert fald ikke i samme målestok som tidligere. Den anden del, de måske også gør, det er at cutte ned, 

enten i form af deltagere eller som jeg nævnte tidligere, at i stedet for at man er der 2 ½ dag på kursus, så 

er man der kun halvanden dag. Det er selvfølgelig noget vi mærker, både fordi der så er et værelse mindre 
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pr. hoved, vi sælger, og så er der også mindre forplejning, vi kan sælge. Så det mærker vi selvfølgelig også. 

En anden del kunne også godt være, nu er vores produkter meget hvor, at vi kan ramme rimelig bredt, men 

nogle brancher kan også være ramt af, at de så ikke må købe noget, der har en snilde af ekstravagance. Det 

kunne f.eks. være medicinalbranchen, som via det her, der hedder ENLI, etisk nævn for 

lægemiddelindustrien, det er sådan, hvor man siger, at hvis det her er noget, der er ekstravagant, hvis nu 

man har et hotel og konferencested, hvor der er spa og forskellige ting, er det noget, man giver til de her 

læger, hvis det eksternt? Er det noget, man giver til de læger, fordi så er der noget mere at komme efter, 

eller er det bare et konferencested, som alle andre nu har det, og det er det jo typisk? Der vil man måske 

også kigge lidt på stjernebetegnelsen. Vi kører ikke så meget med stjerner her hos os, men det er sådan en 

ting, som man godt vil kunne mærke i branchen nogle steder, fordi man vil sige, at nu downsizer vi lidt på 

det parameter, men nej, ellers så er det typisk, det jeg har nævnt. 

 

Oplever I generelt, at der er interne retningslinjer for, hvad virksomhederne må købe? 

 

Det er meget forskelligt, hvor dygtige de er til det. Nogen steder, når vi laver en rammeaftale med en 

virksomhed, de steder hvor de er rigtig dygtige til det, der er der ingen tvivl om, at hvis man ellers får lavet 

en rammeaftale om det, så vi er inde i en forhandling du og jeg, eller hvis det er via et udbud, som vi 

kommer der, og ligesom bliver godkendt, jamen så er der nogen virksomheder, hvor der er stort 

commitment til de aftaler, som virksomheden indgår, og hvor de allerede der har taget stilling til CSR eller 

miljø eller hvad det nu må være. Alle de her ting, som må være vigtige for virksomheden. Men det er der 

allerede taget stilling til i udbudsmaterialet, så hvis man ikke kan opfylde det, så er man allerede kørt til 

side der. Og jeg oplever nok mere, at dem som sidder og booker, de ved, at dem som vores virksomhed har 

indgået aftale med, de opfylder de her ting. Det er ikke noget, som de spørger om i bookingøjeblikket. Det 

er sådan lidt company policy, at det her, det gør vi. 

 

Hvor meget ved kunderne om jer som virksomhed, når de kontakter jer? Har du indtryk af, at de har Googlet 

information, eller går det meget på word of mouth. Ja, hvordan henter de information helt generelt om 

jeres tilbud? 

 

Altså jeg tror, at de bruger selvfølgelig nettet, og jeg tror også, at de er ret dygtige til at alliere sig med 

andre i den virksomhed, hvor de sidder for ligesom at hente oplysninger. Altså med deres netværk både 

internt og eksternt. Det fornemmer jeg, så den her mund-til-mund-metode, den bruges helt sikkert i den 

her branche, det er der ingen tvivl om. Og så tror jeg også, at i og med at vi er repræsenteret over hele 
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Danmark, så får vi også noget gratis, forstået på den måde, at så har man måske benyttet sig af et Comwell-

hotel et eller andet sted, og lige pludselig så uden at man egentlig vidste det, nå det er en kæde, og de 

holder også til herover, så selvom det andet hotel ikke nødvendigvis ligner, så køber man lidt ind på 

sikkerheden igen og siger, at nu var jeg i Roskilde, og det gik meget godt. Så tør jeg også godt at booke 

Kolding, selvom det er to vidt forskellige hoteller og to vidt forskellige steder i landet. Så der får vi også nok 

lidt, og så er kendskabsgraden til Comwell ekstremt stor, og det tror jeg også, at den er både fordi, at vi har 

været i markedet længe men også fordi, at vi har været dygtige og måske også lidt heldige at modtage en 

del priser. Der gør også, at der måske er nogen, der køber lidt ind på det, og siger, at når de blev kåret til 

Danmarks bedste mødekoncept for fjerde år i træk, så er der nok nogen, der synes, at det er okay. Det 

kunne jeg godt tænke mig lige at se lidt nærmere på, hvad det er for noget. Det gør selvfølgelig også, at vi 

får noget. Vi kan også se, at der en den måling fra Voxmeter, der kommer engang om året, og der ligger vi 

ret højt. Så kendskabsgraden til Comwell generelt er ret stor, men det kan så godt være nogen af vores 

steder, de enkelte enheder/hoteller, hvor kendskabsgraden godt kunne være større, men det er noget, som 

vi må arbejde lidt med. 

 

Når du siger stor, hvor langt ligger vi oppe? 

 

Jeg kan faktisk finde det til jer og så lige sende det til jer fra Voxmeter. Det kunne måske være meget 

interessant. De skelner rent faktisk mellem de private og offentlige, og der er der også en med, at hvis man 

ikke skulle kigge på, hvad det skal koste, men kun skulle vælge ud fra, hvad man har lyst til. Der er også 

noget der i forhold til, om de så ville vælge Comwell eller ikke vælge Comwell, men det er ret højt, fordi vi 

gik nemlig ind for et par år siden og kiggede på, hvad kan vi gøre for at få endnu mere forretning, og lige 

nøjagtig på kendskabsgraden var der, hvor hverken bureauerne eller andre ville trykke på, måske i forhold 

til det enkelte men ikke på kædeniveau. Det kan vi lige huske på bagefter, så skal jeg nok sende nogle tal, 

men det er i den høje ende i hver fald. 

 

Når kunderne booker et møde, og du snakker om det her med PA’er eller sekretærer, der booker møder. I 

hvor høj grad tror du, at deres personlige præferencer spiller ind i valget? 

 

Jeg tror, det er meget forskelligt i forhold til, hvad det er for en virksomhed, du sidder i. Jeg tror, at der er 

nogen, hvor virksomhederne er så knivskarpe, og hvor de ikke får lov at godkende en faktura, andet end at 

de bruger de her leverandører, som virksomheden på overordnet niveau allerede har udvalgt. Det kan være 

deres travel management afdeling / rejseafdeling og det kan også være deres indkøbsafdeling, eller hvad 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 142 af 178 
 

det nu må være. Og så er der da helt klart nogen, der qua at der er en god relation til det enkelte hotel eller 

meeting designer eller konferencechef eller fællesbooking eller den enkelte kammer, som er på, det er jeg 

da ret sikker på, at det betyder rigtig meget. Det betyder mere på mødemarkedet, end det gør på rene 

overnatninger. Rene overnatninger går mere på en seng, beliggenhed, pris. Jeg siger ikke, at prisen ikke 

spiller en rolle, det gør den i hvert fald, men lad os sige, at den nu ligger nogenlunde sammenligneligt, så 

tror jeg helt sikkert, at relationen godt kan være det, som får skålen til at tippe. Så det betyder helt klart 

noget, og det er faktisk også en af grundene til, at vi arbejder, som vi gør i Comwell med de her 

mødebookere. Nu behøver det jo ikke kun at være PA’ere og sekretærer, det kan være alt fra professorer, 

til læger, direktører, hvem der nu må booke, chefer. Men det her med, at vi tror på den personlige relation, 

det er jo ét fordi vi gerne vil ud og fortælle budskabet men også fordi vi tror, at det kan være med til at 

skabe både en værdi for kunden men selvfølgelig også en værdi for os også i omsætningskroner. Det er jo 

klart. I ser os meget sjældent være i fagblade, tidsskrifter, tv-reklamer og sådan noget ting. Et er, at det er 

meget svært at måle på, det er en ting, men noget andet er, at vi tror mere på, at hvis der er nogle 

kammere, nogle sælgere, som er ude og røre ved kunderne, den relation er med til at skabe noget mere 

end et eller andet slagtilbud, hvor der står 595 for et dagmøde på x hotel i smukke omgivelser. Der er rigtig 

mange, der har smukke omgivelser og dejlige hoteller, også blandt vores kollegaer i branchen, hvorimod vi 

på leissure markedet kun kører vi tv-reklamer og sådan nogle ting, fordi der henvender vi os sådan her 

(signalerer bredt med armene). 

 

Vi kan se, at vi allerede har brugt en del tid, så jeg tror, at vi skal til allerede at snakke lidt om CSR, og hvad 

jeres kunder ønsker i forhold til det. Altså, i hvor høj grad oplever du, at jeres CSR-politik har en betydning 

for jeres kunder? 

 

På overordnet niveau rigtig meget, forstået på den måde at når de går ud og laver udbud, så allerede her 

går de ind og differentierer, og som vi enten skal svare på ved at udfylde forskellige kasser i det her udbud, 

om vi har det, og om vi kan det, og allerede der kan man jo blive sorteret fra, men den anden del er jo også, 

at de nogle gange beder om noget på vores CSR-politik, måske mere i åbningsfasen, inden man 

overhovedet får afsluttet en forhandling eller et udbud. Så vi oplever det lidt mere på overordnet niveau, 

end vi oplever det for den enkelte booker. Den som sidder og booker det enkelte arrangement, spørger 

ikke så meget ind til de her ting, fordi de igen tænker, at hvis x virksomhed har sagt, at vi har den og den 

CSR-politik, og vi kun leger med nogen som har en lignende CSR-politik eller noget som vi kan stå indenfor, 

jamen så ved de allerede der, at det er okay at booke Comwell eksempelvis. Der er der taget stilling til det, 

og det er vi jo også beviste om, at hvis vi ikke kan opfylde det, så undskyld mig men så kommer vi slet ikke 
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med på det her udbud, og mange af de udbud, det er jo der, hvor vi snakker stor omsætningsvolumen, for 

ellers ville de slet ikke gå i udbud, og det kan være alt lige fra staten til Novo Nordisk til Deloitte eller hvem 

der nu måtte have et eller andet halvstort spænd på det her område. Så vi mærker det mindre på de 

enkelte arrangementer men rigtig meget på udbudssiden, og vi mærker også mere i den retning, end vi 

gjorde for bare fem år siden. For fem år siden var det på udbudssiden mere noget, hvor man fik noget fra 

USA, og så skulle man skrive under på 5.000 sider om, at man ikke havde børnearbejde eller et eller andet. 

Der sluttede den ligesom der. Det er et andet sted nu, og det er jo kun fedt. 

 

Hvilke af jeres kunder er det, der spørger oftest ind til jeres CSR-initiativer? 

 

Jamen det er kunder på udbudssiden. Det kunne f.eks. være Novo Nordisk har lige bedt om det. Hvis man 

skulle prøve at vinkle den for jer, i jeres opgave, det kan måske også være, at jeg kan give jer kontakt på en, 

som I kan tage kontakt til, hvis det er. De har gjort det i udbudsfasen, men her og nu hvor vi er i gang med 

udbuddet og slet ikke er færdige endnu, der beder de om noget på, hvordan vi ser tingene, og der skulle vi 

selvfølgelig lige have fat i HR til at sende noget afsted, og det godtager de så og siger, at det er fint, det er 

glimrende, og så kører vi videre med det. Men det er i hvert fald en del, som de vægter rigtig højt. Så kan 

man måske på det offentlige, hvis man skal være lidt kritisk sige, at de vægter nogle af de her ting rigtig 

højt, men omvendt så maser de også prisen, så nogle gange er det sådan lidt. Du kan nogle gange ikke gøre 

begge dele. Hvis du vil det her, så er du også nødt til at betale for det her i et eller andet omfang. Det er en 

del af gamet, kan man sige. 

 

Så generelt, vil du sige, at CSR er et vigtigt købsparameter? 

 

Jeg tror, at det er vigtigt for at lege med de største spillere i markedet. Det er der, at der går hen og bliver 

et vigtigt købsparameter, for hvis du ikke er med, så får du ikke lov til at åbne dørene til eksempelvis Novo 

Nordisk, som vi var inde på før. Så på den måde er det et vigtigt parameter, og det er et vigtigt parameter, 

fordi vi mærker det mere og mere. Så det er i hvert fald noget, som virksomhederne har mere og mere 

fokus på. Jeg tror først internt og derefter udadvendt mod de leverandører, som de også ønsker at lege 

med. Så det er i hvert fald noget, som vi mærker mere end for fem år siden. 

 

Oplever I, at der er flest, der spørger ind til den miljømæssige eller den sociale ansvarlighed? 
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For år tilbage vil jeg sige helt klart den miljømæssige, men nu er det begyndt at vende lidt, og det er det 

måske, fordi der er nogen, der ligesom siger, at hvis vi nu antager, at I er med i Green Key eller 

Svaneordningen eller hvad det nu må være, så er det måske for nogle tjek, så er der styr på miljødelen, og 

så er det så, at vi begynder at kigge på nogle af de andre parametre. Så den startede helt klart ved 

miljødelen, men nu er den begyndt at rykke sig, og det er den anden, de begynder at have mere fokus på, 

hvis de ellers kan få en tilkendegivelse på, at vi er certificerede i en af de her 3-4 miljøordninger, som er ok. 

Så er man ligesom kommet det skridt videre. Det er sjældent, at de spørger ind til vores CSR-regnskab. Så 

kan det være igen i forhold til et udbud, men igen det er ikke så tit. Det er nok mere med, hvad er det, vi 

arbejder med, og hvor vil vi gerne hen, og hvad er det, vi ønsker sammenholdt med en masse spørgsmål, 

hvor man så må skrive ja/nej eller procenter, eller hvad det nu må være. Men det kan være lidt forskelligt, 

om det er Örsted, om det er Novo, eller det er Nordea, eller hvem der nu må komme med det her udbud. 

 

Hvor tit går I ned, når I har et arrangement, hvor tit arbejder I med kunderne ifht. nogle meget specifikke 

CSR-initiativer? 

 

Ja, der er faktisk to ting her. Det ene er sådan lidt co-creation. Vi vil gerne lave et samarbejde som gør, at vi 

kobler os lidt tættere på kunden og igen relationen. Så det er også lidt at se, hvor er det kunden er henne 

på den her rejse, og hvor er det, vi er. Vi skal ikke gøre os selv lækrere, end vi er. Vi er ikke de første, der 

starter det her. Når man begynder at arbejde med Danfoss, Grundfos, Vestas lige pludselig så er de et par 

år forud, men det er fedt at se, at vi rent faktisk også arbejder med noget, som kan relateres til deres 

hverdag, eller som noget de ligesom køber ind på, og så er der en kobling også der. Så er det ikke bare en 

kobling om, at det her mødelokale det var nogle dejlige stolte, og i øvrigt var maden også helt okay, men så 

er der nogle andre ting, som vi på overordnet niveau også har taget stilling til, og det tror jeg giver mening 

for virksomhederne. 

 

Og så har vi lige et par spørgsmål om langvarige kundeforhold og evalueringen af dem. Hvordan evaluerer I 

generelt et arrangement? 

 

Vi gør det, at vi sender sådan et spørgeskema, som den ansvarlige så melder ind på i forhold til fra 1 til 10, 

godt eller dårligt. Så der er en ting. Den anden ting det er, at vi vil gerne sende dem afsted ud af huset med 

en fornemmelse af, hvor tilfreds var kunden. Gerne det her med, at ligesom vi står og tager i mod dem, når 

de kommer, så vil vi også gerne sige farvel, når de har brugt x antal dage hos os eller en dag hos os, men 

der er jo også nogle gange, hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi så er kunden smuttet eller et eller andet, 
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men så følger vi altid op telefonisk efterfølgende og spørger ind til de her ting. Det er jo heller ikke alle, der 

ønsker at svare på de her. Der er også noget af det, der fiser ud, men det er i hvert fald vigtigt for os at 

mærke efter, hvad synes kunden egentlig. Selvfølgelig har vi også en idé om, hvordan det er gået men igen i 

forhold til den her forventningsafstemning. Vi gør jo det, at når arrangementet er booket, enten via 

fællesbookingen eller det enkelte hotel, så når vi er en uge eller 14 dage før, så går de arrangementet i 

gennem igen, deltagere, er der nogle som er allergiske overfor noget med, er der andre ting, som vi skal 

tage højde for, alt muligt. Så har de jo så mødet, og der har de også kontaktperson i forhold til, hvis der er 

noget, der skal ændres eller i forhold til, hvis der er noget, som de ønsker, som de ikke skrev, så vi hele 

tiden er fleksible den vej rundt, men det er også meget vigtigt for os, at når de så går ud, så er det ikke bare 

yes, så var det det, og så får vi vores penge, og så er det super. Der er det vigtigt at følge op, og sige var de 

så også så tilfredse, kunne vi stå på mål for dem, som vi rent faktisk lovede kunden i opstarten, også fordi vi 

rent faktisk ved, at det er den største chance for, at de kommer igen. Det er jo, at de synes, at det har 

været et godt arrangementet, og så kan man jo også i samme ombæring uden at være alt for fræk spørge 

til, hvornår vi ser dem igen, og det er måske også en måde for at få gensolgt enten det samme 

arrangement, hvis de har været godt tilfredse, eller hvis han eller hun ligger inde med et andet 

arrangement eller en kollega overfor. Så det er også sådan, at vi fyrer en helt dybde salgsliste med, hvad 

kan vi ellers sælge ind til kunden efterfølgende, men mere det der med lige at få afsluttet arrangementet 

ordentligt og så forhåbentlig et på gensyn. 

 

Vi kan næsten høre, at en meget stor andel af jeres kunder er tilbagevendende? 

 

Ja, det er det. Det er rigtig meget tilbagevendende kunder, og det er det nok også fordi, at så er markedet 

heller ikke større. Jeg ved godt, at de enkelte arrangementer, de vil være rigtig fine at trække på, men når vi 

så snakker noget, hvor de har noget mere forretning, og hvor de har noget mere kontinuerligt, og jeg tror 

ikke, at det er atypisk for lige nøjagtig Comwell, så tror jeg egentlig bare, at det holder meget godt stik med 

det, som jeg sagde i starten, det her med, at 80 % af forretningen kommer fra 20 % af kunderne. Så allerede 

der, hvis man får ringet tilbage, og det gør vi altså også til kunder, som vi ikke har en eller anden aftale 

med, eller som vi har et lille møde, eller som kommer en gang hvert 4. år. De snakker jo igen, som jeg 

snakkede om før, og den som sidder hos x firma sidder i morgen hos y firma og har muligheden for at 

benytte Comwell igen. Så det er vigtigt for os. Helt sikkert. 

 

Hvis du skal sige noget, det mest afgørende for, om kunderne er tilfredse, er det så det her med tryghed og 

om I lever op til deres forventninger? 
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Ja, det er det. Ja, og så også det her med, at hvis der så, vi er jo ligesom alle andre i branchen, vi laver også 

fejl på dagen, det sker jo desværre, men også måden, hvordan tackler vi så de her fejl. Det tror jeg er 

ekstremt vigtigt, og at man ikke negligere at behov, der jokkede vi i den, og hvordan bearbejder man så det 

efterfølgende. Det er en ting, som jeg ikke har været inde på, også i forhold til det her med 

differentieringsspørgsmål, som du var inde på tidligere, så tror jeg også, at det her med 

annulleringsbetingelser. Hvis vi ser tilbage i tiden, var det noget, vi måske fik lidt hug på, fordi vi var lidt 

rigide på annulleringsvilkårene, men der er vi gået derhen, hvor vi har sagt, at der er en måneds annullering 

nu, og hvis kunden vælger at annullere, så kan de op til 48 timer flytte det til et andet Comwell hotel eller 

det samme. Så det gør jo lige pludselig, at hvis man bliver lidt presset på, at arrangementet ikke bliver til 

noget, så igen har man en sikkerhed for, at vi skulle egentlig have været 12 personer, men nu er der nogle 

syge og to af dem kommer ikke til, så nu er vi kun 4, så gider vi ikke afholde det kundearrangement. Det 

koster ikke hende eller ham, der sidder med arrangementet. Vi booker bare en anden dato og så er vi på 

den igen. Og har vi ikke plads på det samme sted, som de har spurgt på først, og datoen ligger fast, så er vi 

forhåbentlig pakket ind med et andet Comwell-hotel indenfor en halv times kørsel, og så lukker man den 

der igen oftest. Så det er også vigtigt for dem annulleringsvilkårene. Trygheden og igen det der med tænk 

nu, hvis jeg som sekretær eller booker eller ansvarlig for arrangementet får booket forkert eller det ikke 

bliver til noget, og så virksomheden skal betale x antal procent af noget, de ikke har fået noget for. Den gør 

også nas. Den har de svært ved at forstå, fordi de tænker, jamen de kan jo stadig sælge værelserne, de kan 

jo stadig sælge lokalerne, og de har jo ikke stegt bøffen endnu. Der er jo mange gode argumentet for at 

man tænker, at det ikke skal koste noget, men omvendt så er det jo også et eller andet med, at vi er en 

branche, hvor varen er rimelig let fordærvelig, kan man sige, så det er jo ligesom i flybranchen. De sæder, 

der ikke er solgt i går, de er jo tabte, og det er lidt det samme her. De værelser, som ikke er blevet belagt, 

det koster jo os penge. 

 

Så I er egentlig ganske fleksible overfor tid og dato med jeres kunder, men hvor ofte er de det? 

 

Det synes jeg også, at de er langt henad vejen. Altså et eksempel kunne være, at der var nogen, der ønsker 

så og så mange grupperum og måske et plenumlokale, hvor de kan være 100 mennesker, men de ønsker 

også fire grupperum. Der synes jeg egentlig, at der er en god dialog, hvor de siger, at vi skal ikke bruge dem 

alligevel på dagen, og så kan vi jo sælge dem til nogle andre. Og de ved det måske også et par uger i 

forvejen, og så ved vi det, at de ikke gør brug af det. Det havde de måske ellers købt ind på i deres aftale. 

Jeg synes rent faktisk, at der er en meget god dialog også når de er i huset. Det kunne f.eks. være, at vi 
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egentlig havde aftalt frokost kl. 12, men fordi det andet hold har rykket lidt, så begynder man måske at 

blive lidt presset, og så for at de begge får en god oplevelse, kan man måske sige til kunden, at jeg ved godt, 

at vi har aftalt kl. 12, men hvad siger I til 12.30, for så har I det for jer selv. Så køber de måske ind på den. 

Det gør det nemmere for os, kunden får en bedre oplevelse, og der er bedre flow også i vores butik. Jeg 

synes egentlig, at de er okay fleksible. Selvfølgelig har vi nogen nogle gange, der ikke vil betale og ikke 

synes, at det er i orden. Sådan er det, men som udgangspunkt synes jeg egentlig, at der er et meget godt 

samspil. 

 

Jeg har lige et sidste spørgsmål. Det med de rammeaftaler, er det lidt det samme som en kontrakt? Hvad 

inkluderer det? 

 

Det er godt, du spørger. En rammeaftale eller en kontrakt det er egentlig sådan en årsaftale, og den kan 

være et eller to eller flere år. Hvis det er noget via et udbud, så er det som regel lidt længere måske to år, 

eller statens det kan være to år plus et år. Men det er så nogle priser for nogle bestemte typer pakker. Det 

kunne være den pakke, jeg nævnte tidligere et dagsmøde, hvor man typisk er der fra 8 til 16 eller 9 til 17, 

deromkring, men nogle forplejningsdele i. Det kan så være, at de ønsker som jeg sagde før kaffe/kage, 

buffet til frokost, en sodavand til, kaffe/kage om eftermiddagen, og stop og et lokale eksempelvis. Så koster 

det en eller anden pris pr. hoved / pr. enhed, og der går man så ind og siger, at så har I de her priser på de 

her respektive steder. Dvs. at de har ikke samme priser i Roskilde, som de har i Kolding, fordi listeprisen i 

Roskilde er en anden end den i Kolding eksempelvis, men de har så en pris i Roskilde, der hedder det, og en 

pris i Kolding, der hedder så og så meget, eller hvad det nu må være, og det er så den pris, de køber ind på. 

De priser bliver så loadet i vores system, så når de ringer til hotellet eller vores fællesbooking, så ved de lige 

nøjagtig, hvad det er for en pris. De skal ikke ind og gøre noget. Den er i systemet. Det er jo også en af 

fordelene ved at lave noget med de lidt større, at de kan bruge Comwell flere steder og får det til en 

billigere penge, end hvis de bare kom fra gaden. Så det er en af de ting, der gør, at det er lidt interessant for 

os at lave de her, men det gør også, at vi så kan bearbejde kunden lidt efterfølgende og kan forhåbentlig 

komme ud til rigtig mange bookere og få vist hotellerne frem. 

 

Og hvad er afgørende for, når I prissætter? Du sagde, at det var forskelligt. 

 

Det, der er afgørende, det er, hvad de ønsker i pakkerne. Det er en del, men den anden det er også 

historisk set ved vi jo, hvor mange penge kunden typisk har lagt i Comwell sådan overordnet, og vi ved 

også, hvilke hoteller det er, at de typisk bruger, oftest i hvert fald. Og ellers så fremgår det også mange 
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gange af udbuddet. Udbuddet lyder på 5 millioner ekskl. moms, og ud af de 5 millioner skal man regne 

med, at de 3 millioner ligger i hovedstadsområdet. Så har man allerede noget at regne med der, og så ved 

vi jo godt, at vi er ikke de eneste de spørger. De spørger også en masse andre, men så ved man i hvert fald, 

hvad der er muligt, og hvad der er stillet i udsigt. Om det så holder stik, det gør det ikke altid, men så har 

man noget at prissætte det ud fra, og det er det, vi gør. Og så er vi også meget opmærksomme på, at det 

ikke kun bliver en priskrig. Fordi det er også nogle gange, hvad er det, man må loade, hvad er det, man kan 

vise. Der var nogle af de ting, som jeg kom ind på tidligere som jo også måske har en værdi for kunden qua 

tid og ressourcer, hvad det nu måtte være, men det er ikke altid, at det er så nemt. Nogle gange så er det 

meget skematisk, fordi de selvfølgelig sidder og benchmarker og siger, nu har vi hevet priser ind fra 20 

forskellige steder, hvad er det for en pris, vi kan give. Og så er det, at det kan være lidt svært at tale noget 

lækkert, fordi det bare bliver tal. Den mulighed får man ikke altid. Men det er en rammeaftale, som man så 

kører på, og så kan de sagtens afvige fra de her pakker, men hvis de gør det, så har vi ligesom 

procentsatsen at gå efter, så de bliver tilgodeset selvfølgelig, fordi de er en aftalekunde hos Comwell, og 

det vil vi jo rigtig gerne i håb om, at de oftere kigger vores vej. 

 

Bilag 2 - Transskription af interview med HR Direktør, Comwell A/S 

I dette bilag følger transskription af interview med Mai-Britt Jensen, der er HR Direktør hos Comwell A/S 

med ansvar for CSR i organisationen. 

 

Vi kunne godt starte med at tænke os at høre om din stilling, og hvad du går og laver? 

 

Så bliver det et langt interview, tror jeg (griner). Jeg sidder som HR Direktør og har ansvar for HR i Comwell 

helt overordnet. Derudover har jeg også ansvar for bæredygtighed. Det arbejder vi rigtig meget med på 

tværs. Vi har faktisk en styregruppe på bæredygtighed, som repræsenterer flere fra ledelsen men også 

nogle af de her faggrupper. Og så er det min opgave at koordinere det og følge op og sikre, at vi har en rød 

tråd gennem det arbejde, vi laver. Det er sådan det, meget kort fortalt. 

 

Jeg tænker, at vi starter ligeså stille og roligt nu… Så Hvilke strategiske overvejelser ligger der til grund for 

implementeringen af jeres CSR-strategier? 

 

Der, hvor vi starter, handler meget om, at vi synes, at vi har et ansvar. Vi er en ret stor koncern, og vi er en 

af de arbejdspladser, der har et stort ressourceforbrug blandt andet, og vi har rigtig mange medarbejdere, 
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og så synes vi også, at vi har et ansvar både overfor dem og overfor de omgivelser, vi er en del af. Det 

udspringer lidt ud fra det og så fra vores helt overordnede forretningsstrategi. 

 

Når du snakker, om CSR så er det både det miljømæssige og det sociale perspektiv. Kan du sige noget om, 

hvilket af de perspektiver I vægter højest? 

 

Egentlig ikke. Hos os kan man sige, at hele vores strategi er bundet op på tre parametre, og det er både det 

sociale, miljømæssige og økonomiske. Og med det økonomiske er det ikke forstået sådan, at vi ikke skal 

tejne penge på det, men tingene hænger sammen økonomisk. Når vi investerer i noget, hvad er det så, at 

det giver den anden vej rundt, sådan at der hele tiden er den her cirkulære økonomi i det. Der er ikke 

noget, som vi vægter højere end andet, men det er også et spørgsmål om at få de tre ting til at balancere 

med hinanden. 

 

Og hvad er sådan jeres generelle vision på CSR-området? 

Det er egentlig, at vi rigtig gerne vil være fremtidens bæredygtige hotelkæde, og at vi gerne vil være en 

bedre udgave af os selv. 

 

Nu har du været sådan lidt inde på det, men vi tænkte på, om du kunne give nogle konkrete eksempler på, 

hvordan det skaber værdi for jer at arbejde med CSR? 

 

Jamen helt sikkert. Hvis vi starter internt, så skaber det en kæmpestor værdi for vores medarbejdere, fordi 

at det at vi går ind og arbejde med bæredygtighed betyder også meget for dem. Hvis vi tager det konkret, 

så har vi arbejdet rigtig meget med vores køkkener, omkring vi har lavet en omlægning til økologi, og vi har 

fået det økologiske spisemærke i bronze. Det har betydet for dem, at de arbejder anderledes med 

råvarerne. De har arbejdet meget med madspild, og så bliver de udfordret fagligt på en måde, som de ikke 

har gjort før, og det skaber bare en kæmpestor stolthed, det er der slet ingen tvivl om. Og så har vi 

uddannet 300 medarbejdere som bæredygtighedsambassadører indenfor de her forskellige fagområder. Så 

det er både kokke og tjenere og meetingdesignere og receptionister og vores sælgere. De er så blevet 

uddannet til at forstå, hvad det er som f.eks. spild, hvordan man tænker over tingene på en anden måde i 

forhold til ressourceforbrug, hvordan vi bruger ressourcer, det er både på kontoret, og hvordan vi udleverer 

ekstra håndklæder. Det er det der med hele tiden at have forståelse af, hvad det er for nogle konsekvenser, 

de handler vi gør, har. Det kan man bare mærke, at det giver en kæmpestor stolthed, både dem der er 

uddannet og at de så skal tilbage og videreformidle de budskaber til resten af medarbejderne. Det er helt 
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sikkert, det giver kæmpestor stolthed, og det gør også klart noget i forhold til den her fastholdelse og 

tiltrækkelse. Og så kan man sige på den eksterne del, at det det giver at arbejde med det, f.eks. hvis vi tager 

nogle af vores samarbejdspartnere, så har det betydet, at vi er indgået i et meget tættere samarbejde med 

dem, end vi har haft før. Hele den her rejse har vi startet for et par år siden, hvor vi ligesom valgte at sige, 

at nu tager vi alle aspekter og kigger på alle aspekter af vores værdikæde, og hvordan er det, vi arbejder 

med bæredygtighed indenfor det og prøver at strukturere det lidt mere, end vi har gjort før. Lige pludselig 

så indgår vi i en helt anden dialog med vores leverandør ifht. hvilke varer det er, at vi gerne vil have. Det 

betyder det for dem, at de bliver lidt mere udfordrede, men det rykker også dem, og sammen så skaber vi 

nogle helt andre løsninger. Og det skaber stor værdi hos os, men det gør det også hos dem, og det styrker 

vores samarbejde. Det er der ingen tvivl om. 

 

Du snakker om det her med de 300 medarbejdere, som er blevet uddannet som 

bæredygtighedsambassadører. Hvor mange ansatte er det, at I er i alt? 

 

1.200. 

 

Så det er faktisk hver fjerde medarbejder i uddanner? 

 

Det vi har gjort, det er, at vi har først uddannet to foodkoordinatorer på hvert hotel ude i køkkenet. Vi har 

lavet den her uddannelse i samarbejde med hotel og restaurantskolen inde i Valby. Så har de været afsted 

og arbejdet med hele den her proces omkring, hvad arbejder vi med madspil, hvordan arbejder vi med 

andre råvarer, og hvordan er det, vi bruger vores ressourcer på en anden måde, og det her med lokale 

råvarer og råvarer i sæson, og det er de så gået hjem og implementere i køkkenet meget af det. Så har vi 

uddannet to i hver restaurant, og deres fokus har især været på det her med drikkevarer, altså 

biodynamiske drikkevarer og økologiske drikkevarer og spild i forhold til servietter og sådan nogle ting, og 

så har vi uddannet alle vores receptionister og alle vores meetingdesignere, fordi det er dem, der skal 

formidle budskabet om hele den her rejse, vi er på, og det skal de jo kunne gøre til gæsterne, så der har vi 

uddannet dem alle, og så har vi uddannet alle vores sælgere, og så har vi uddannet alle vores 

ejendomsansvarlige. Det vi står og mangler nu, det er, at vi skal have uddannet vores housekeeping, og det 

er sådan lige en lidt anden problemstilling, fordi noget er eksternt og noget er internt, så det er vi lige ved 

at arbejde på, så de også blive uddannet, og så mangler vi vores spa.  

 

Så det er næsten meningen, at det skal være jer alle sammen? 
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Ja, altså vi har ikke sendt alle afsted, og det er fordi, at det er enormt ressourcekrævende også i forhold til 

driften, altså at kunne undvære alle de her mennesker. Men meningen er selvfølgelig, at de her 

ambassadører er dem, der går tilbage til f.eks. tjenerne eller går tilbage i restauranten og forklarer de 

andre, hvad det er, og hvad vi arbejder med, og får det implementeret hos dem, ligesom at vi så har nogle 

ERFA-grupper, der består af alle restaurantansvarlige og alle køkkenansvarlige, vi har det på hvert 

fagområde. De arbejder også med bæredygtighed i de her grupper og finder ud af, hvordan det er, at vi får 

sat nogle standarder op f.eks. for restauranten om, hvad er det for nogle ting, vi bruger, og vi får lavet 

nogle indkøbsaftaler for f.eks. lys, servietter og duge, for at sikre, at det vi har, det også er bæredygtigt. 

 

Noget af det her kan godt lyde lidt dyrt, så vi vil høre, om I arbejder med CSR på områder, hvor det måske 

ikke bidrager så meget rent økonomisk? 

 

Altså, jeg vil jo sige, at selvfølgelig kræver det noget at uddanne medarbejderne, også selvom vi får det 

gjort i samarbejde med HR på de her AMO-kurser, så koster det jo stadigvæk noget, for det er også 

ressourcen, der er væk fra arbejdet. Man kan sige, at det er jo nogle penge, som vi investerer i det, fordi vi 

tror på, at det på sigt betaler sig ind. Alle de ændringer man har lavet i køkkenet gør jo også, at vi har fået 

det økologiske spisemærke i bronze, så det synes vi jo helt klart, at det er en investering, der er det værd, 

og alle de her medarbejdere, der kan formidle det, det tror vi også på kan gøre en forskel, og det skaber en 

arbejdsglæde. Det kan du ikke altid gøre op i kroner og øre, men vi tror selvfølgelig på, at det har en værdi. 

Men på andre fronter end det, du måske lige kan tælle sammen på bundlinjen. 

 

Du snakker om det her med, at jeres medarbejdere kan formidle det her videre, også til jeres kunder. 

Hvordan skal de gøre det i praksis, og hvor meget forsøger I at fortælle jeres kunder om det her med 

bæredygtighed? 

 

Man kan sige det sådan, at det er jo svært, fordi vores gæster, når de f.eks. checker ind, så er det typisk 

nogen, som har meget lidt tid til og lyst til at stå i receptionen, men vi vil jo meget gerne have, at de kan 

svare på de spørgsmål, som de bliver spurgt om. Blandt især også, at vores kokke og tjenere kan forklare 

en, hvad er det for noget mad, der bliver serveret, hvad er det for noget vin, der bliver serveret, og hvorfor 

er det, at vi har en biobio-vin som husets vin, hvad er det for en holdning, der ligger bagved det. Det skal de 

jo kunne formidle videre til vores gæster. Så det er det med at klæde dem på til at kunne formidle videre, 
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hvad det er for noget, vi serverer, men selvfølgelig også i forhold til, hvis der kommer nogle spørgsmål til, 

hvorfor er det, at I har valgt at have de her produkter på jeres værelser f.eks. 

 

Kan du sige noget om – det er måske et lidt svært spørgsmål – hvor mange af jeres kunder, der kender til 

jeres CSR-strategier og initiativer? Er det noget, som de generelt er interesserede i at høre om? 

 

Altså jeg vil sige, at vi oplever i forbindelse med udbud f.eks., og det er både offentlige udbud og det er 

også når nogle af vores større kunder laver samarbejdsaftaler, at det er noget af det, de lægger vægt på, 

det spørger de ind til. Hvad er det for nogle strategier, og hvad er det for nogle ting, I føler, og hvad er det 

for nogle certificeringer så som grøn nøgle og at vi har vores økologimærke. Det er sådan nogle ting, de 

spørger ind til i forbindelse med de her aftaler. Det oplever vi helt klart, at det er noget, som de sætter 

meget stor pris på, især indenfor det offentlige lægger de rigtig meget vægt på det. Så på den måde, der 

gør de. Og så fortæller vi selvfølgelig vores gæster om det, når det er, at de kommer for at booke nogle 

møder og konferencer. Det er sådan mest i forhold til, hvad er det for noget mad, som vi også server, og 

hvorfor er det, at vi ikke lægge blokke rundt ved hver mødedeltager, men at de lægger i en bunke oppe på 

et bord. Det er jo selvfølgelig fordi, at vi gerne vil spare på papiret, så i stedet for at det lægger på bordet, 

så lægger det deroppe, og så kan man tage det, hvis man har brug for det. Det er de her små ting, som vi 

prøver at forklare. Og så står det selvfølgelig, vi har lavet noget tekst, som vi sender med ud til vores udbud, 

når det er og til vores samarbejdsaftaler, ligesom det er, at det kommer ned i alle vores bekræftelser. 

 

Er der nogen ting, I gør, når I arbejder med CSR, som I gør anderledes på B2B-segmentet end til B2C-

segmentet? 

 

Altså det er jo klart, at kommunikationen lidt forskellig. Vores B2B-segment er vi typisk i dialog, når vi laver 

de her større aftaler. Vi er nogle, der laver aftalerne, ikke nødvendigvis en mødeleder, så dem får vi fat i på 

en anden måde, end når vi er på hotel og får information den vej. Vores B2C er jo mest i gennem f.eks. 

vores Comwell-klub og på Facebook og sådan nogle ting, hvor vi har lavet nogle forskellige film om vores 

bæredygtighedsrejse, omkring vores nye kaffe-koncept som er økologisk kaffe f.eks. Sådan nogle ting 

kommunikerer vi ud, og det rammer selvfølgelig bredt og rammer selvfølgelig også vores B2B-kunder, fordi 

de jo også er på Facebook i privaten, kan man sige, men ellers så prøver vi at nå dem på nogle forskellige 

kanaler. Vi bruger også LinkedIn, og der rammer man jo også bredt. 
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Der er nogle af de her CSR-initiativer, de fleste af de her CSR-initiativer, de kræver jeres gæsters indsats, så 

vi vil gerne høre, hvordan I opfordrer jeres gæster til at opfylde jeres CSR-målsætninger? (Pause) Altså det 

her med blokkene kræver jo eksempelvis, at man ikke tager en blok alle sammen. 

 

Der tror jeg nok, at vi har den holdning, at vi skal jo heller ikke prøve at prakke vores gæster noget på, og 

det er jo heller ikke på nogen måder et spørgsmål om en løftet pegefinger på nogen måde overhovedet. 

Det her, det er jo vores holdning, og at vi gerne vil være en bedre udgave af os selv, og så håber vi jo, at 

vores gæster synes, at det er nogle initiativer, som de gerne vil støtte op omkring som f.eks. det her med 

blokke, eller at vi efterhånden på de fleste af vores hoteller har kaffestationer, hvor man så går hen og 

henter kaffe i stedet for, at man sætter det ud i alle lokalerne, fordi der ofte er et meget større spild. Det er 

sådan noget, som vi prøver at forklare, og på den måde bidrager de jo også en smule indirekte til at 

reducere f.eks. spild. Også når vi f.eks. prøver at forklare dem, at fadene på buffeten ikke er så store. Det 

betyder ikke, at der ikke er til alle. Vi fylder op hele tiden, men vi sætter ikke så store fade ind ad gangen 

netop for ikke at risikere at stå med en masse mad, som vi pludselig er nødt til at smide ud, og det synes vi 

egentlig, at de modtager rigtig godt. Så på den måde bakker de egentlig op, også hvis vi skal tage den der 

helt gængse man har indenfor hotelbranchen med venligst ikke smid håndklæderne på gulvet medmindre 

at de skal vaskes. Sådan nogle ting gør vi selvfølgelig også. 

 

Indsamler I feedback fra jeres kunder om jeres CSR-initiativer? 

 

Nej, ikke mig bekendt faktisk. Altså vi får jo altid feedback fra vores konferencegæster. Vi plejer at sende 

sådan en ud bagefter, hvor vi spørger, hvad der har været godt og skidt og sådan nogle ting, men vi spørger 

ikke specifikt ind til nogen af de initiativer, nej. 

 

Hvordan prøver I, prøver I, at differentiere jeres CSR-initiativer fra jeres konkurrenters? 

 

Ja, altså det er jo efterhånden ved at være lidt af en jungle, fordi alle gerne vil gøre et eller andet. Jeg tror, 

at der, hvor jeg synes, at vi adskiller os, det er, at for os, der er det her jo hele værdikæden. Det er alt, vi 

kigger efter. Det er jo også mange af de ting, som vores gæster ikke ser, men som er bagved, hvordan vi 

arbejder med el og energi f.eks., hvordan gør vi det. Så det er jo hele kæden, som er vigtig for os, og ikke 

kun f.eks. madindsatsen, hvor mange andre, det er lidt forskelligt fra kæde til kæde, som måske har fokus 

på et område, som er vigtigt for dem. 

 



Empirisk undersøgelse af CSR-kommunikation som differentieringsredskab på det danske mødemarked 
Forfattere: Anna Kjær Steffensen og Jonas Riis Rosenløv-Løytved, maj 2018 

Side 154 af 178 
 

Vi fandt en undersøgelse fra Meeting Today, der har fundet ud af, at kun 27 % af alle mødeplanlæggere, de 

har planlagt eller forventer at planlægge et møde, hvor CSR-initiativer, de er integreret i år 2018. Oplever I 

samme mønster hos jeres kunder? 

 

Altså, hvad tænker du helt præcist på der? 

 

I forhold til om I tit oplever, at kunder selv tager initiativ til og siger, at vi skal have en økologisk frokost, vi 

skal vegansk frokost eksempelvis? 

 

Ja okay, på den måde. Vi har nogle, men det er jo igen typisk for dem, det betyder noget. F.eks. hvis vi har 

økologisk landsforening eller SEGIS. For dem, der betyder det jo rigtig meget, det er jo en del af deres 

identitet, så de lægger selvfølgelig op til det, men ellers nej. Der er jo mange af de virksomheder, vi har som 

kunder, som også selv har en CSR-politik, og derfor vil de jo gerne være sikker på, at vi selvfølgelig også har 

styr på rammerne omkring det, men det er ikke sådan, at når man planlægger det enkelte møde, at de så 

stiller nogle store krav til det. 

 

Okay. Så det er ret forskelligt fra kunde til kunde, hvor meget der ligesom forventes på CSR? 

 

Ja, og så er det klart også en forskel, at der er nogen, der når vi f.eks. fortæller dem om, at vi arbejder med 

lokale råvarer eller økologi, så synes, at det er rigtig god, og det er de glade for, og andre for hvem, at det 

er ikke lige meget, men det er ikke det, som gør forskellen. 

 

Og så har vi lidt mere om CSR-kommunikation. Hvem vil du sådan sige, er målgruppen for jeres CSR-

kommunikation? 

 

Jamen i bund og grund er det jo alle, men det er jo ingen tvivl om, at vores største kunde, det er B2B-

markedet. Det er der, at vi har langt den største kundegruppe, men faktisk laver vi meget intern 

kommunikation på det også. For det er meget vigtigt, at medarbejderne både er klar over, hvor vi er henne 

på tingene, men det er jo ligeså vigtigt også, at de kan se, hvad vi gør, og at de føler, at det er de en del af. 

Det betyder rigtig meget for deres holdning til deres arbejdsplads og deres motivation. 

 

Hvilke kanaler bruger I ifht. CSR-kommunikation? 
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Egentlig så mange af de samme, som dem vi bruger til helt generel kommunikation, for hvis vi gerne vil ud 

og fortælle… F.eks. da vi vandt øko-prisen sidste år, så går vi ud og fortæller det på de samme platforme, 

for det er der, vi rammer vores kunder. Det er jo igen flere forskellige, f.eks. sociale medier, og så har vi 

nogle pressekanaler, som vi går ud gennem. Men der er ingen tvivl om, at nu her i marts, der er der food-

expo i Herning, og det er rigtig meget fagmesse, og det er vi jo også en del af. Det kommunikerer vi jo ud i 

de her fagmedier, hvor vi både rammer nogle af alle vores leverandører, og vi rammer selvfølgelig også 

branchen, så der er vi også ude og kommunikere gennem det. 

 

Hvilke strategier ligger bag jeres CSR-kommunikation? 

 

Altså vi har en marketing-mand ovre i København, som lige nu sidder og arbejde på en strategi for, hvordan 

vi går ud og kommunikerer bæredygtighed, og det, som er essensen i det, det er selvfølgelig at fortælle, 

hvad er det vi laver, og hvorfor gør vi det, og de ting, som vi tror på, kan være relevante for vores kunder at 

vide. Så det er jo, når der er nogle gode historier, som f.eks. når det er, at vi lancerer et kaffekoncept. Så er 

det både for at fortælle den gode historie om hele det her koncept, som man nu kan få i Comwell, men det 

er også for at fortælle, om at det er et økologisk koncept på både kaffe og på the, og det er bæredygtigt. Så 

det med at komme ud og fortælle, hvad det er, vi gør. 

 

Vil du sige, at I opfatter CSR som en udfordring eller som en mulighed, og hvad er det for nogle 

udfordringer, som I sådan kæmper med? 

 

Altså for mig at se er det helt klart en mulighed. Ligeså meget en mulighed for faktisk hele tiden at udfordre 

os selv og dygtiggøre os. Selvfølgelig er det også en mulighed, fordi for flere og flere virksomheder, der er 

det blevet en selvfølge, at det har man styr på. Hvor det måske førhen var noget ekstra, så tror jeg, at det i 

dag er noget, man bare forventer, at der er styr på. Jeg tror, at de udfordringer, der er i det, selvom der er 

mange, der har en CSR-strategi i deres virksomhed og som selv siger, at de går meget op i det, så i sidste 

ende, så kommer meget op til pris. Nogen vil måske gerne betale ekstra for det, og nogen vil ikke. 

 

Du siger, at for nogle handler det i sidste ende altid om pris. Gør det også det for jer? 

 

Nej, altså hvad tænker du der? 
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Du siger, at den udfordring, der er for alle i dag, det er, at i sidste ende så kommer det hele an på prisen for 

det. Gør det også det hos jer? 

 

Tænker du i forhold til vores investeringer eller i forhold til vores kunder? 

 

Jeg tænker i forhold til jeres investeringer. Laver I nogen investeringer, hvor I tænker, at det giver ikke noget 

økonomisk resultat? 

 

Hvis det nu giver et rigtig godt resultat andre steder, så ja, så vil vi gerne investere i det. Men igen, alt er jo 

lidt en opvejning af, at vi selvfølgelig tror på, at det benefitter er eller andet sted. Så hele tiden måler vi det 

op, og så siger vi, hvordan tror vi, at det her det bidrager på en eller anden måde. Og f.eks. at investere i 

medarbejderkompetence, som vi snakkede om før, kan det ses på bundlinjen? Måske ikke direkte. Og kan 

vi måle det? Måske heller ikke direkte. Men vi tror på, at det gør, at vi har en langt større 

medarbejdertilfredshed, og vi tror på, at de gør en forskel for vores gæster, fordi vi har givet dem de 

erfaringer og kompetencer. Det er lidt svært at måle, men vi tror på det. Og jeg tror da også, at der er helt 

klart nogle kunder, der har nogle holdninger til, at de vil gerne have, at der f.eks. skal være økologi, eller at 

man har en tydelig CSR-profil eller sådan noget, men der er jo også andre for hvem, at der er rart at have, 

men at det ikke nødvendigvis er noget, man har lyst til at betale ekstra for. 

 

Hvor meget ved du omkring jeres kunder? Går I efter kunder, som har en holdning til CSR, eller vil I også 

gerne konkurrere på pris? Ja, selvfølgelig vil I det, men forstår du spørgsmålet? 

 

Ja, altså nu arbejder vi en del sammen med Guldsmeden, som jo har en meget stærk bæredygtighedsprofil 

og kører meget på økologi i og med, at de også har guldmærket. For dem er det helt naturligt, at de 

tiltrækker en bestemt type kunder, som rigtig gerne vil det koncept. Der er vi jo ikke nogen, der på det 

punkt er vi ikke så markante i det, som de her. Vores kunder er sådan en meget bred, bred skare, også fordi 

du skal tænke på, at vi har 17 hoteller, der ligger mange forskellige steder, og som også har forskellige 

features hvert sted. Så det er bare rigtig bredt det, som vi appellerer til. Jeg tror, at nogen vælger os måske, 

fordi at de godt kan lide den profil, som vi har på bæredygtighed, men for andre der er det ikke det, som 

gør sig gældende. 

 

Så det skal også være muligt at vælge Comwell, fordi man gerne vil have en god pris på en god lokalitet? 
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Selvfølgelig. 

 

I de kommende år, hvad tænker du, at der kommer til at være de største udfordringer for jer på CSR-

området? Og er det sådan at, tror du, CSR bliver en højere prioritet, eller tror du, at du eller hotelkæden 

generelt kommer til at arbejde mindre med CSR? 

 

Nej, vi kommer ikke til at arbejde mindre med det. Jeg tror heller ikke, at vi kommer til at arbejde mere 

med det. Altså, jeg synes, at vi arbejder meget med det, og det har sit helt naturlige liv. Når først man er 

begyndt på det, så er det ligesom om, at så giver det nogle ringe i vandet. Nu er vi nået så langt, og hvor 

langt kan vi så nå. Men det er klart, at nogle af de lidt lavt hængende frugter, som man f.eks. kunne opnå 

på energiområdet og vandområdet, dem har vi nået, så de her næste skridt vi tager, det er måske lidt mere 

det lange sejr træk, eller det kræver lidt mere af os, enten investeringsmæssigt eller måske ift. at gøre 

tingene lidt anderledes, så det er nogle processer, som vil tage længere tid, end det som vi nok har oplevet 

her de senere år, hvor vi har sat mange ting i gang, men noget af det har også været sådan lidt lavt 

hængende frugter. Så jeg tror bare, at for os bliver det et lidt længere, sejt træk, men det er absolut ikke 

noget, som vi kommer til at arbejde mindre med, slet ikke. Og vi kan også godt mærke det på vores 

medarbejdere, som efterspørger det, og som også gerne vil bidrage med deres idéer, og som også 

efterspørger at få endnu mere viden om det. Det kommer helt sikkert til at fortsætte og ikke på lavere blus. 

 

Hvad ser du, som den største udfordring for Comwell mhbp. CSR pt.? 

 

Det var faktisk et godt spørgsmål… Det ved jeg faktisk ikke lige. Største udfordring… (pause) Altså jeg tror 

faktisk, at det, der vil være vores største udfordring, det er, at vi har 1200 medarbejdere faste plus det løse, 

og det er altid den her med hele tiden at få informeret folk. Jeg tror egentlig, at information og 

kommunikation, det er nok der, hvor vi har en udfordring. Hele tiden at huske at få alle medarbejdere med 

på den her rejse og hele tiden sikre, at alle er klædt godt på til de ting, som vi gør, både for at de selv kan 

efterleve det og agere på det, men også selvfølgelig for, at vi kan kommunikere det. Og så er det også den 

her med at vi også rigtig gerne vil fortælle om det vi laver, men vi skal også bare passe på, at vi har den her 

fine balancegang, men at vi skal passe på, at markedet ikke drukner i ting. Jeg tænker, at I to må jo have set 

eller undersøgt en masse omkring, hvordan der bliver kommunikeret omkring CSR, og der kan det da nogen 

gange godt være lidt en jungle at finde rundt i, synes jeg, og det der med lige at finde sin egen niche og 

finde sin egen hvor meget og hvor lidt, man skal kommunikere, og hvor er det, vi rammer rigtigt. Det er ikke 
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nogen ny udfordring, det er bare en konstant udfordring, men det er det der. Vi kommer ikke i mål med 

vores bæredygtighedsstrategi, hvis ikke vi har vores medarbejdere med ombord. 

 

Vi har bare lige et sidste spørgsmål, som måske er nemt, og som måske ikke er nemt, det ved jeg ikke. Det 

er ganske enkelt, hvad du anser som jeres vigtigste CSR-budskaber at kommunikere ud? 

 

De vigtigste. (pause) Det vigtigste for os at fortælle, det er, at vi vil rigtig gerne være en bedre udgave af os 

selv, men det er en rejse. Så det her med at der er… Vi vil rigtig gerne udfordres på det her også. Der er 

nogle ting, hvor vi ikke er nået til endnu, og hvor vi kan gøre det endnu bedre, og det er vi godt klar over, 

men for os er det nok bare det her med hele tiden at kunne sige, at vi vil bare gerne være en bedre udgave 

af os det. 

 

Bilag 3 - Transskription af interview med Key Account Manager, Scandic Hotels 

I dette bilag følger transskription af interview med Lis Andreassen, der er Key Account Manager hos Scandic 

Hotels indenfor MICE-segmentet. 

 

Ja, det står ikke i interviewguiden, men hvis du kan fortælle lidt om, hvad du går og laver i det daglige, hvad 

din rolle går ud på? 

 

Min rolle. Ja, jeg har en meget fin titel, der hedder Key Account Manager indenfor det segment, der hedder 

MICE. Og Key Account Manager, det er jo sælger. Jeg sidder med ansvaret for vores key accounts, altså 

vores store kunder. Vi har segmentopdelt vores kunder i Scandic, så vi sidder med hver vores segment. Et af 

mine, det er staten. Jeg sidder med stat og med kontakt til moderniseringsstyrelsen. Jeg sidder med alt 

offentligt, KL, COK, Danske Regioner, og så sidder jeg også med forbund og foreninger, som er de store 

foreninger, HK, FOA, FSR, tandlægeforeningen. Min fornemmeste opgave er at søge for, at mine kunder har 

det godt, så vi går også op i meget her i koncernen relationspleje. Er der en kunde, som egentlig hører 

under min kollegas segment, men hvor jeg har en god relation, så vægter vi relationen. 

 

Så segmenterne er det offentlige og private, eller kører I med flere undersegmenter? 

 

Segmenterne i Scandic, altså i hotelbranchen, det er corporate, altså firmaaftaler som er basseret på 

overnatninger, og så er der meeting, der hvor mødekunden er størst på mødeforretning. Det er den del, jeg 

sidder med. Så kan der være nogen, hvor der er lige mange, at de har ligeså mange overnatninger som de 
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har mødeforretning, og så er det relationen, der afgør, hvem der har kunden. Ellers har vi fire segmenter, 

som vi arbejder med eller under. Det er corporate, meeting, international og så leissure, altså feriekunder, 

det vi selv er, når vi tager på ferie om sommeren. 

 

Og hvordan forsøger I at differentiere jeres udbud fra jeres konkurrenters? 

 

Når du siger udbud, så bliver jeg i tvivl. Hvad mener I, vores tilbud? 

 

Ja, lige præcis. Jeres services ifht. møder. Når du går ud til en kunde og gerne vil overbevise dem, om at de 

skal holde alle deres møder på Scandic. Hvad er så ting nummer 1, du siger? 

 

Vi har mange hoteller i Danmark. Altså, det kommer lidt an på mødekunden jo. Men nogle af de ting, som vi 

slår på, og som vi er stolte af, det er, at vi er svanemærket, vi er den eneste svanemærkede hotelkæde i 

Danmark, og så er vi meget fleksible på vores annulleringsbetingelser/afbestillingsbetingelser. Så er der en 

kontaktperson og 24 hoteller. For nogle, der sidder og booker mange møder, så er det nemt, at de bare kan 

kontakte mig, og så sørger jeg for at formidle deres ønsker ud til hoteller. Og så er vi kåret til Danmarks 

bedste arbejdsplads for store virksomheder. Det er også noget, som vægter. Et godt arbejdsklima giver 

også en god service. Og så er der de ting, som der altid er på vores hoteller. Der er altid morgenmad 

inkluderet i vores overnatning, vi har gratis WIFI, vi har altid fitness, der er altid et fitnesslokale, du kan 

benytte gratis, og så har vi det, der hedder pressread, adgang til 5.000 magasiner, som også er en del af en 

overnatning på Scandic. Så har vi vores Scandic Friends-program, som er et loyalitetsprogram, hvor vi har 

rigtig mange, på Scandic-koncernplan tror jeg, at vi har 2 millioner. Selvfølgelig er kundens behov afgørende 

for, hvad det er, jeg vægter. 

 

Hvor stor vækst oplever I årligt på mødemarkedet? Har I nogen tal på det? 

 

Nej, altså vi har ikke, og tallene må jeg ikke give jer, fordi vi er et børsnoteret selskab, men der er ikke noget 

hemmeligt i, at mødemarkedet har i lang tid været udfordret, men vi havde faktisk en stigning sidste år på 

5-6 %. Men det er ikke noget, vi har set, hvis du tager en graf, så har vi ikke set en stigning på 

mødemarkedet. Vi har set en graf på overnatninger, men nu spørger I specifikt til mødemarkedet. 

 

Pause i interviewet. 
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Jamen, så vil vi jo gerne snakke en lille smule om kunderne og deres købsproces, og hvad der afgør, at de 

køber ind på Scandic. Hvis vi bare tager nye kunder til at starte med. Hvordan får I typisk dem ind i folden, 

hvad er en typisk købsproces for dem? 

 

Hvordan vi hunter dem, eller hvad tænker du? 

 

Ja, eller hvad gør en kunde? Vi kan også vende den rundt. Hvad gør en kunde typisk, når de kommer til jer 

første gang? Hvordan møder I første gang jeres kunder? 

 

Vi kan gøre det via mail. De kan skrive til os via mail, så finder de vores kontaktoplysninger, de kan gøre det, 

vi afholder i samarbejde med Kursuslex nogle mødemekkaer, som er nogle små messer, eller nogle små 

datingmøder (lidt grin). Jamen, det er faktisk sådan, at de har et kvarter, så kobler de sig på, og så har vi et 

kvarter til at overbevise dem om, at de skal holde møder hos os. Men det er primært digitalt, det er jo 

faktisk også sjældent, at det er på telefon. Det meste foregår på mail. Og så har jeg det sådan, og det er 

rent personligt, at jeg ringer dem op, for jeg synes, at du får en bedre dialog, og ofte tager jeg også ud. Er 

det en ny stor kunde, eller får jeg flere forespørgsler fra samme kunde, så tager jeg ud til dem. Jeg sidder 

ikke og bruger halve timer, men jeg siger hej, jeg synes, at det er vigtigt, at vi får ansigt på hinanden og jeg 

gør hende eller ham opmærksom på, at det er mig, der er Lis, og I er velkommen til at kontakte mig. Vi 

relationsbygger. Det er meget basseret på relationer. 

 

Hvordan indsamler jeres kunder information om jer og jeres tilbud? Er det via internettet eller mere gennem 

word-of-mouth? 

 

Det kan være begge dele, men det er primært digital. Det er gennem nyhedsbreve, at de henter deres 

information fra, det er annoncer. Vi har i denne uge en stor annonce i Berlingske Tidende. Jamen, det er de 

digitale medier. Det er Facebook, og det er Instagram. 

 

Nu siger du Berlingske Tidende. Bruger I også annoncer minded på business-kunder? 

 

Ja. Vi har en meget fin annonce i denne uge, og vi er meget stolte af den. Og så kommer vi jo med nyheder. 

Vi ekspanderer jo helt vildt. Den 1. september åbner vi et hotel i Kødbyen, og sidste år overtog vi Falkoner, 

lukkede det ned og har renoveret det fuldstændig og åbner det næste år i august. Og så åbner vi i 
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lufthavnen. Vi åbner koncernens største hotel, Spektrum, i Kalvebod Brygge. Vi åbner i Aarhus. Så der sker 

rigtig meget i Scandic, og det er også nogle af nyheder, som vi så går ud med. 

 

Vi er faktisk også lidt interesseret i at høre, hvornår i kundernes købsproces, at I er i fysisk kontakt med 

dem? Du siger, at du tager ud og møder dine kunder… 

 

Det er ikke sådan, at når jeg får en forespørgsel, at jeg så tager ud til dem. Der er ofte nogle, der kommer 

med en forespørgsel, og så tilbyder jeg en rundvisning. Så siger jeg, hvis du er i tvivl, så synes jeg, at du skal 

komme og se hotellet, for så får du et andet indtryk. Og hvornår i processen er det? Det er lige, når de 

beslutter sig og er ude at shuffle og se… Altså, jeg vil våge den påstand, at 60 % det er kemi mellem 

mennesker. Vi kan ikke helt undlade, at det har en betydning, så jeg tror, at den enkelte beslutter sig, når 

man har haft en rundvisning og mærker stemningen. 

 

Så det, du også siger, og det er også et af vores spørgsmål, det er, at den personlige præference hos den 

enkelte mødebooker ude hos kunderne. Har det stor betydning for, hvem der bliver valgt? 

 

Ja. 

 

Og så i forhold til alle de faciliteter, du snakker om. Hvad er det, når kunderne booker et møde, hvad er det, 

de vægter højest? Kan du sige en eller to ting? Hvad bliver I oftest spurgt ind til? 

 

Pris. Pris er stadigvæk et afgørende parameter i beslutningen, men vi ser, selvom vi har faktisk ikke nogen 

strategisk… Altså vi bruger ikke vores miljøprofil. Vi har jo en meget stærk miljøprofil i Scandic, men vi 

bruger den ikke nok strategisk. Det skal vi til, fordi vi har ansat en kommunikationschef… (pause). Men det 

er en tendens. Nu sidder jeg også med udbud, udbud fra staten, fra moderniseringsstyrelsen, det er et stort 

værk på mange tusinde sider, og det er et udbud, og det byder vi ind med, og der er vægtningen på pris og 

kvalitet ændret. Sidst, der var udbud, var vægtningen 80 % på pris og 20 % på kvalitet, og den har fordelt 

sig, så nu hedder den 60 % på pris og 40 % på kvalitet. 

 

Tror du, at det har noget med samfundskonjunkturerne at gøre? 

 

Jeg tror, at det har noget med tendensen. Tendensen er, at vi tænkere grønnere. Vi er simpelthen nødt til 

at gøre noget, for at jeres børn og børnebørn også har noget. 
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Nu siger du grønnere. Fordi nu siger du pris og kvalitet. Hvad ligger inde under kvalitet? Altså, hvad er det 

for nogle ting, som man gerne vil have under kvalitet? 

 

Det kan være svanemærkningen, det kan være atmosfæren, det kan være omgivelserne, det kan være 

dagslys i lokalerne. 

 

Oplever I, at jeres kunder har interne retningslinjer for, hvad der er tilladt at købe. 

 

Ja, hvad tænker du på? 

 

Retningslinjer i forhold til f.eks. bæredygtighed, at det ikke må stå plastikflasker rundt omkring i 

mødelokalerne? 

 

Nej, altså jeg oplever ikke, at det er et krav, men det er heller ikke et issue hos os, fordi vi har jo sorteret de 

her plastikflasker væk for mange år siden. Så jeg oplever ikke, at det er et krav fra kunderne. 

 

Men sådan andre ting, mere generelt måske, med hensyn til maden måske, at I skal tilbyde økologisk og 

vegansk? 

 

Økologi og bæredygtighed, det vægter højt. 

 

Det bliver der spurgt direkte ind til i de her udbud? 

 

Ja, det gør der. 

 

Hvad med i forhold til sådan noget tid og dato. Hvor ofte, når kunderne kommer til jer, er det så, at vi skal 

bruge et møde den 16. september, eller er det, vi skal bruge et møde, hvad kan lade sig gøre? Hvor 

specifikke er kunderne? 

 

De er meget specifikke på datoen. Så er der nogle, der ligger kursusrækker. De store fagforbund, jeg sidder 

med, de ligger store kursusrækker, og de kan være fleksible på datoen, men det er jo typisk, at de laver et 

program, og der skal datoerne stemme, og inden de sætter deres program i trykken. Så lige tiden på den 
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slags er jo et år, halvandet. Lige på konferencer kan leadtiden godt være to år. Men lige i denne her 

situation, vi har i dagens Danmark i dag, hvor vi har lockout-varsel, der er leadtiden jo, jeg sidder med en 

hel række af forespørgsler til næste uge. Og det er 500 mennesker ad gangen, jeg skal finde plads til rundt 

om i landet. Så alt afhængig af, hvad der sker, der kan godt komme sådan nogle adhoc-opgaver i et firma, 

der kræver, at gud vi går ud af huset i næste uge. Men fra da jeg startede i branchen, er leadtiden blevet 

meget kortere. Folk venter ligesom og ser, er det nødvendigt. 

 

Nu siger du, at pga. den her lockout kommer der mange akutte ting, men hvis vi skal tage helt generelt, er 

det så de samme typer af møder, der bliver købt hver eneste gang fra jeres store kunder, eller er det 

forskellige ønsker fra gang til gang? 

 

Altså, vi har jo nogle pakker. Nogle mødepakker, og det er primært dagsmøder. Er det det, du mener? 

 

Ja. Så det er de samme møder, der bliver købt fra gang til gang? 

 

Ja. 

 

Så det er måske også lidt med gennemsigtighed, man ved præcis, hvad man får til præcis den pris? 

 

Ja, du kender produktet. Vi er jo en konceptvirksomhed. Du får det samme, det kan differentiere lidt i 

forhold til forplejning på buffeten, fordi vi arbejder med bl.a. kystnært fiskeri, og vi arbejde med lokale 

landmænd. Så buffetindholdet kan være anderledes i Silkeborg, end det er i København, men ellers så er 

konceptet det samme. Du får de samme ting, og det gør kunden tryk. 

 

Og jeres kunder, de kommer typisk igen og igen og igen. Det er en meget stor del af jeres B2B-kunder, der er 

tilbagevendende kunder? 

 

Ja. 

 

Og har du indtyk af, at det netop er den her tryghed, der skyldes det, eller handler det måske også om 

enkeltheden, prisen? 
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Jeg tror, at det er en kombination af mange ting. Det er fleksibiliteten i forhold til annullering og reducering 

og øgning i antal. Det tror jeg er en væsentlig faktor, og der er vi meget fleksible i Scandic. Og det er også 

genkendeligheden. Det er jo også relationen, og det er jo også det, at de bare ringer ud til 

konferenceværten på Hvidovre og siger til Lena, at vi skal have det, som vi plejer, og så ved Lena, hvad hun 

eller han plejer at ville have, registreringsbordet stående på den måde, kaffen på den måde, og alle de der 

små detaljer, der er med til at gøre det nemt for den, der booker. 

 

Hvor mange mennesker er der typisk inde og sådan et køb? 

 

Der er typisk en konferencesekretær. Det kan være en sekretær eller en PA, og så skal hun lige have det 

clearet af chefen. Så der er to. 

 

Så relativt få mennesker? 

 

Ja, relativt få. Og selvom det ofte er chefen, der godkender, så godkender han på baggrund af det, som 

hans medarbejder fortæller ham. Så ligesom journalister kan vinkle, så kan mødebookere også. 

 

Hvordan… Du siger, at mødebookere kommer til jer, men hvad gør I for at tiltrække kunder? Laver I noget 

opsøgende salg, og hvordan foregår det? 

 

Ja. Det foregår.. Vi har faktisk nogle ansat, der hedder new buissere, som kun hunter, altså som kun jagter 

kunder, vi har ikke har forvejen. Og det foregår ved, at de ringer dem op og får en snak med dem og 

spørger ind til deres behov, beder om lov til at sende dem noget materiale digitalt, fortælle om Scandic, og 

så har vi jo møde- og eventmessen. Var I på den? Den var i Bella Centeret. 

 

(Pause). 

 

I forhold til kundernes behov. Kan du sige noget, om nogle generelle tendenser, eller noget, der har ændret 

sig? 

 

Altså jeg synes, at jeg mærker – det kan godt være, at det er mit positive sind, der gør det – men jeg synes, 

at jeg mærker, at folk er mere fokuserede på det grønne, så når vi kommer ud og fortæller… Vi har ikke 

været gode nok til at fortælle om vores CSR, og vi har rigtig mange gode historier. Vi har jo været på siden 
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1993, og der er rigtig mange gode historier, vi ikke får fortalt. Så når jeg kommer ud og fortæller de 

historier, så mærker jeg en større interesse, så hvis vi bliver lidt mere aggressive i vores kommunikation / 

markedsføring, så skal de nok få øjnene op for, at vi er mere grønne. Nina (ansvar for CSR i Scandic i 

Danmark red.) havde faktisk en rigtig god vending. Hun siger, at vi er ikke green wash, vi er green hush. 

Fordi vi går stille med det. Det er ikke noget. Det er en del af vores DNA, at vi tænker i bæredygtighed. 

 

Lige et sidste spørgsmål i forhold til købsprocessen. De her kontrakter I har med jeres kunder, hvad indgår 

typisk i dem? Eller hvad er det, som sikrer kunden, at de får det, som de forventer at få? 

 

Altså i vores kontraktopbygning, der ser vi det jo fra den anden side. Der siger vi, at I får denne her pris 

basseret på en volumen. Vi giver dem en aftalt pris. Vi laver ofte faste priser. Det kan vi gøre på alle vores 

hoteller eller key hoteller afhængig af den estimerede volumen, de påtænker at lægge hos os. Så vores 

kontrakter er udfærdiget med os som afsender. Så kan det godt være, at der er nogle. Der er nogle 

virksomheder, der gerne vil have, at vi skriver under på deres, og så er der nogle, der har lavet helt 

specifikke annulleringsbetingelser, hvor vi har sagt, vi forstår jeres situationen, den er så og sådan, og 

derfor har I brug for, at vi differentierer fra vores almindelige annulleringsbetingelser. I går lov til at komme 

med endeligt antal to dage før. Så kan det være så noget. 

 

Vi har lige et undrende spørgsmål. Hvorfor er det med annulleringsbetingelser så vigtigt for kunderne? Hvis 

man aftaler, at man holder et møde en dag, hvad er det så, der gør, at man aflyser? 

 

Det er jo pris. Det er jo både fleksibilitet og pris. Altså, du booker til 50 mennesker. Du mener, at I bliver 50, 

og så 10 dag før, får du annulleringen på 25. 

 

Så det er meget ifht. antal? 

 

Ja, det er antal, og der er vi meget fleksible i Scandic, og vores gode kunder tilgodeser vi også, så de har 

meget favorable betingelser. Vi er ikke så stive overfor vores gode kunder og siger, at nu er skæringsdatoen 

her, du får lov til at betale et no-show på 10 personer. Vi ser meget på den enkelte kunde. 

 

Det er vel også med det langsigtede for øje? 

 

Det er det, selvfølgelig. 
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Hvis vi så skal snakke lidt mere om det her med bæredygtighed, som du også har været lidt inde på. Nu 

lyder det som om, at I arbejde meget med offentlige institutioner / organisationer… 

 

Det gør jeg. Det sidder jeg med. 

 

Men hvis vi tager helt generelt både det offentlige og de private. Er det dit indtryk, at de fleste af jeres 

kunder har CSR-politikker selv for, hvad de ligesom må købe ind? 

 

Mere og mere. 

 

Og hvad er det f.eks. for nogle elementer, der er i de politikker? 

 

Det kan være svanemærkning, det kan være økologi, det kan være madspild. 

 

Hvilke af jeres kunder er det, der oftest spørger ind til jeres CSR-initiativer? 

 

Altså, du vil gerne have, at jeg skal segmentere, om det er corporate kunder eller. 

 

Ja, hvis du mener, at der er en eller anden sammenhæng? 

 

Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at min egen teori den er, at det breder sig langsomt. Folk bliver mere og 

mere bevidste. Folk bliver mere og mere miljøbevidste, tænker mere og mere over nå nu Scandic er 

svanemærket, og så er det jo op til den enkelte at sige, at så har jeg en god fornemmelse, når jeg bor her. 

 

Er det dit indtryk, at folk gerne vil betale mere for at få et svanemærket hotel? 

 

Ja, i nogle tilfælde. Det er stadigvæk prisen. Vi er ikke der, hvor vi siger, at pengene er ligegyldige, men står 

du med to ens produkter, vores konkurrent og os, og vi ligger prismæssigt ens, men vi så er svanemærket, 

og vi har nogle tiltag på vores miljø, som er bedre end konkurrentens, så vinder vi. Det er min opfattelse. 

 

Sker det tit, at jeres kunder spørger ind til jeres CSR-regnskab? 
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Nej. (Pause.) 

 

Vi har lagt mærke til, at der er rigtig mange hoteller, der vægter den her miljømæssige del af CSR ret højt. 

Derfor vil vi også gerne høre jer, for vi har lagt mærke til, at I også havde ret meget på den sociale del af 

bæredygtighed, men hvilken af de to dele af bæredygtighed vægter jeres kunder højest? Er det noget, som 

du kan sige noget om? 

 

Det ved jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Så skal jeg ud og spørge mine kunder. Det er ikke 

noget, vi har med inde over. 

 

Det er også mere, når der er nogle, der kommer til dig og spørger dig om jeres CSR og bæredygtighed. Hvad 

er det så typisk for nogle ting, de spørger til? 

 

De spørger faktisk ikke så meget. Jeg går ud og fortæller. Altså så skal det være et specifikt udbud, som det 

der kommer fra staten, hvor der i kravsspecifikationen er ønsker til bæredygtighed. 

 

Så den her CSR-information har måske i bund og grund ikke så stor betydning for kundernes købsproces. Det 

er mere i forhold til, hvis de evaluerer alternativer? 

 

Jamen, jeg tror, at den er der i deres underbevidsthed. Den er bare ikke fremme endnu som et krav, men 

jeg tror, at den kommer. 

 

Hvis vi så går hen til evalueringsfasen. Hvordan evaluerer I typisk et arrangement sammen med jeres 

kunder, når det er afholdt? 

 

Jamen, det gør vi jo ved, at når jeg har haft et stort arrangement, så ringer jeg kunden op og spørger, om alt 

er gået som forventet, og er det nogle fortløbende arrangementer, er der noget, som vi skal rette til. Det er 

de supergode til ude på hotellerne. Det er ikke så meget mig, så skal det være, hvis jeg har noget specifikt. 

Jeg formidler kontakten og står for det overordnede. Det er mere dem ude på hotellerne, som har den 

opgave, men det er… Alle vores arrangementer ude på hotellerne er der koblet en koordinator til, som 

sørger for, at de kommer godt i gennem dagen, og det er også den person, som efterfølgende kontakter 

kunden. 
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Nu ved vi så hellere ikke, hvor meget du ved, om det her, men har du indtryk af, hvad der er afgørende for, 

om kunderne er tilfredse med et møde eller en konference hos jer? 

 

Altså maden har stadigvæk meget stor betydning og teknik. Det er også alfa omega at teknikken virker og 

maden, den spiller. 

 

(Pause.) 

 

Det er teknik og forplejning og service. Service skal vi jo heller ikke underkende. Det har en stor betydning, 

at man bliver mødt, og at man bliver set i øjnene og taget alvorligt. 

 

Kan du sige noget om, hvor stor en andel af jeres kunder, der er tilbagevendende kunder? 

 

Uh altså, jeg vil jo rigtig gerne meget højt op, men jeg må jo også være ærlig og sige, at der er jo mange om 

buddet, og jeg har jo stor forståelse for, at der er nogle, der har været i Scandic i mange år, og så vil de 

gerne lige prøve noget andet, men tendensen er, at når de så har set, at græsset ikke er grønnere på 

naboens plæne, så kommer de tilbage. Men vores kunder er til en vis grad loyale, men der er mange om 

buddet, og der er rigtig mange, der er, jeg skal ikke sige aggressive, men der er rigtig mange, der gerne vil 

have fat i alle de her mødekunder. 

 

Hvad gør du, eller hvad gør I i afdelingen for at vedligeholde forholdet til jeres kunder og sørge for, at det 

ikke er næste år, at de tænker, nu skal vi prøve Radisson? 

 

Men det er jo igen at pleje dem. At tage ud og besøge dem, at gøre opmærksom på kampagner. Nu har vi 

en 1/10-kampagne, hver 10 mødepakke du køber er gratis. Vi har en masse tiltag hele tiden, som vores 

kreative marketingafdeling sætter i søen i samarbejde med selvfølgelig resten af huset, men vi har den her 

åbning af kødbyen, og der tager vi ud til vores kunder for at gøre opmærksom på, at nu åbner vi et nyt 

hotel i Kødbyen, og så får de den her fine brochure og et forklæde. Ofte behøver det jo ikke at tage mere 

end et kvarter, men så har de Scandic i top of mind, og når de så går derhjemme og laver mad, så tænker 

de også Scandic. Der er en kobling til restauranten i Kødbyen. Det er jo en on-going-proces hele tiden at 

vedligeholde kundeporteføljen. 

 

Bilag 4 - Transskription af interview med General Manager, Scandic Hotels 
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I dette bilag følger transskription af interview med Nina Carlslund, der er General Manager hos Scandic 

Hotels, der er CSR-koordinator i Danmark. 

 

Vi tænker, at vi gerne sådan lige vil starte med at høre, hvad det er, du går og laver til daglig? Lidt om din 

rolle og dine arbejdsopgaver? 

 

Jamen, det kan jeg godt forstå. Fordi jeg er hoteldirektør i Aarhus på Scandic Aarhus City, som åbnede for 

lige knapt 6 år siden. Der åbnede vi som et meget grønt hotel, og der er egentlig fokus på både grønt miljø 

og social bæredygtighed også, og så kunne jeg godt se, at vi havde egentlig ikke nogen organisation på 

området i Danmark. Vi har en Sustainability Director, Tommy Nederman, der sidder i Stockholm, og han 

rapporterer til vores HR Direktør, og så er det sådan rundt i landene, at dem, der brænder mest for det, de 

får ansvaret for CSR i de enkelte lande, det der ikke ligger under HR. Der var en marketingansvarlig / PR 

Chef, som havde det tæt på sit hjerte og drev det indtil hun stoppede, og så har det sådan lidt ligget hos en 

direktør i Odense, som var den, der stod for svanemærkningen og hele den grønne del. Og så tror jeg, at 

fordi jeg var sådan lidt emsig og sagde, at vi fortæller ikke nok om det, og hvordan kan vi gøre sådan og 

sådan, så har jeg fået rollen som CSR-koordinator og har haft den i fire års tid nu men uden egentlig at 

sidde med i landsledelsen, udover det, at jeg selvfølgelig er direktør for min enhed. Så jeg kan kun være en 

rådgiver og selvfølgelig, når I beder om et interview, så er det nok mig, der ved mest om CSR i Danmark og 

det samlede område, men hvis vi skal specifikt ned i inklusions- og diversitetspolitikker, så er det HR, vi skal 

have fat på. Eller helt ned i de forskellige mål for svanemærkningen, så er det en anden kollega, men det er 

mig, der ligesom har overblikket over, hvad er vores CSR-strategi, og hvordan kan vi gøre mere ved den, og 

det vi kan gøre mest ved, det er jo at kommunikere, så vi er rigtig glade for, at vi har fået ansat en 

kommunikationsdirektør, som jeg skal klæde på til at kunne fortælle historierne noget mere. Jeg kan også 

se, at det er noget af det, I spørger til, om vores konkurrenter ved det findes, og om medarbejderne kender 

det, og vi har måske ikke været gode nok til at kommunikere det hverken internt eller eksternt, og det er 

noget af det, som kunne komme, hvis min rolle var mere centralt placeret, men det er ikke vores strategi i 

Scandic. Der skal den mere være decentraliseret, og sidder vi i en sustainability group i landene, der sidder 

nogle fra Finland, Sverige, Norge, Danmark, der er jeg så den eneste, men vi sidder hvert år og strømliner 

lige de aktiviteter, vi laver på tværs af landene. Så mest hoteldirektør og en lille smule CSR-koordinator for 

Scandic i Danmark, det er sådan, min hverdag er. 

 

Vi vil gerne høre lidt om, hvilke strategiske overvejelser, der ligger til grund for implementeringen af jeres 

CSR-strategier? 
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Helt tilbage i 1993, hvor der sådan var finanskrise og Scandic manglede nogle penge, startede man egentlig 

med at lave nogle workshops med medarbejdere og siger okay, vi skal have fundet noget økonomi, vi 

mangler nogle penge, og der blev sat en hel masse initiativer i gang der, og det mundede så ud i en 

miljøpolitik, som vi udformede allerede i 1994. Men ingen virksomhed kan undgå at tage ansvar for miljøet 

og fokusere på miljøspørgsmål, og derfor skal Scandic vise vejen ved kontinuerligt at arbejde for nedsat 

miljøbelastning og forbedringer af miljøet, og Scandic skal aktivt bidrage til et bæredygtigt samfund. Det 

har vi haft som vores miljøpolitik, helt fra før det blev sexet at snakke om CSR og miljø, og nu er det så 

blevet et prioriteret område, både i vores landebusinessplan og vores koncernbusinessplan, at vi vil være 

en af lederne i hotel industry, indenfor både miljømæssig og social bæredygtighed. Nu har det mere noget 

at gøre med, at vi er så langt, og det ligger som en del af vores DNA. Nu kan vi ligeså godt bruge det og blive 

en af lederne indenfor vores branche på det, men først og fremmest var det faktisk økonomiske 

overvejelser, helt tilbage for 24-25 år siden. 

 

Kan du sige noget om, hvilket perspektiv af CSR i vægter højest? Om det er det miljømæssige, det sociale 

eller det økonomiske? 

 

Nogle gange kan det virke lidt tilfældet, men det er faktisk helt bevist, at vi arbejder med den her 

tredobbelt bundlinje. Vi laver ikke noget, som ikke giver mening for os. Det skal altid give økonomisk også. 

Det skal give værdi til os selv og til vores stakeholdere og vores kunder og gæster, så vi går ikke bare ud og 

laver noget CSR et eller andet sted uden (???? – ikke muligt at høre). Vi skal gerne lave noget, der giver 

mening for vores hoteldrift men også for vores gæster og kunder. Den optimale CSR, det er f.eks. det, som 

vi har gang i nu, hvor det er integration af flygtninge på arbejdspladserne, hvor vi lærer dem dansk, og de 

begynder at lære virksomhedsbasseret dansk undervisning, og så bliver de jo ligeså langsomt gode til at 

arbejde hos os, så vi skaber arbejdskraft i et marked, der er så tæt på nul arbejdsløshed, som der er, hvor vi 

i hvert fald har svært ved at tiltrække ansatte, så vi er nødt til at lave dem selv. Det er rigtig god CSR, når vi 

er bedst til det, synes vi. Så er vi ude og have fat i et samfundsproblem, og vi løser også et af vores egne 

problemer samtidig med. Så det er ikke sådan… Jeg vil sige, at miljødelen er den, som ligger mest i vores 

DNA, fordi vi har arbejdet med det så utrolig længe. Det ser vi også ifht. vores konkurrenter. De fokuserer 

stadigvæk på økologien i maden eller på strømbesparelse eller affaldssortering eller solceller eller 

energimærkning af bygninger, hvor vi er skridtet længere med at tale dyrevelfærd og diversitet og 

inklusion, tage næste skridt, hvor vi tager langt mere vare på den sociale bæredygtighed. Så lige nu højest, 

vil der måske stå de største ord om diversitet og inklusion, fordi det er det, vi lige nu vægter højest, men 
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det er fordi vi har så godt styr på det miljømæssige. Så jeg vil ikke sige, at noget vægter højere end det 

andet. 

 

Hvilke CSR-resultater vil du sige, at I er mest stolte af? 

 

Vi er mest stolte af, at vi er svanemærkede, fordi det er en benhård mærkning at få, fordi det er en 

miljøcertificering, som er en ekstern partner, som har været inde at certificere os. Selvfølgelig koster det 

nogle penge at få, men det gør også, at vi hele tiden skal forbedre os. Det er ikke bare et stempel, vi får og 

bibeholder, vi skal hvert år viser forbedringer indenfor energiforbrug eller vandforbrug eller 

affaldssortering eller noget vi har lavet på hotellerne med at indkøbe LED-pærer, lave nogle nye tiltag. Det 

er også det, vi er mest stolte af, også i og med, at vi er de eneste, der vælger at være det. I Danmark er det 

kun Scandic-hoteller, der er svanemærkede, og så er det også ret kompliceret. Det er noget, som vi har 

arbejdet med i mange år, så nu skulle det gerne give pote med, at vi måske bliver bedre til at fortælle 

historien om, at det faktisk er det, vi er. Det er ikke bare en lille miljømærkning, som vi har givet os selv 

eller et eller andet lille stempel for god praksis indenfor rekruttering. af nogle med særlige forudsætninger. 

Vi arbejder kontinuerligt og bevidst med bæredygtighed. Det er nok det, som vi er mest stolte af. At det 

bare er en del af DNA’et og også så meget, så vi nogle gange opdager, at vores medarbejdere slet ikke ved 

det, og når de så får det at vide, at det er svanemærket, nårh det er derfor vi gør det. Egentlig så går de 

bare og gør det. 

 

Nu snakker du om det her med medarbejderne. Hvor mange af jeres medarbejdere kender til jeres CSR-

strategier og jeres CSR-initiativer? 

 

Målet er jo selvfølgelig 1000 %, og vi har netop lige revideret vores træning af det, så vi starter med vores 

nyeste hoteller, som vi ved ikke har fået noget af vores CSR eller sustainability eller 

bæredygtighedstræning, og så er det, at vi så kommer til at tale om, at der er en rimelig høj 

personaleomsætningshastighed på hoteller og i hotelbranchen og særligt i de større byer, for det er 

studerende, der er inde og arbejde og ud og ind, så det er slet ikke alle, der kender til det, og det skal vi 

gøre noget ved. Jeg kan ikke sige, hvor mange det er. På mit hotel tror jeg, at alle ved noget om det, fordi 

det også er noget, som jeg synes er vigtigt, og måden jeg arbejder på, men det er ikke sådan, det er på alle 

hoteller i Danmark. Alle direktørerne og alle ledergrupperne har ret godt kendskab til det, tror jeg, men hvis 

man går ud og finder den nyeste, yngste tjenerelev på et hotel er det ikke sikkert, at de overhovedet ved 

noget om, hvad det er, vi gør, endnu. Det kommer de til, mens de er hos os. Det er noget af det, vi 
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kommunikerer. Men om de lige ved det, hvis de er nye. Det vil jeg altså ikke stå på mål for. Det tror jeg ikke, 

at de gør. 

 

Men er det også noget… Ser du det som værende en udfordring for jer, i forhold til også at kommunikere 

CSR-tankerne videre til jeres kunder? 

 

Det er det da. Man snakker mere og mere om, at der er mere troværdighed i det en receptionist siger til en 

kunde, end det jeg eller en direktør siger til kunden. Det vægter mere, hvis en medarbejder her siger eller 

andet, som han eller hun er stolt af. Så de skal da vide det, og det er en evig bekymring i en større 

organisation. Hvordan er det, at man får information ud i det yderste led. Det nyeste, vi har gjort, er en app 

på telefonen, hvor al vores træning ligger, og hvor der også er en sustainability-træning, men jeg tror da 

ikke, at alle i deres fritid sidder lige og bladrer al den i gennem og sidder og får al den information. Det er 

nok noget, man skal tage op på afdelingsmøde eller tage, når det bliver relevant, og så og walk the talk, 

altså gå og snakke om tingene. Hvorfor er det, at vi sorterer affald? Det er fordi… Hvorfor er det, at vi 

smider papir herover? Det er fordi… Hvorfor er det, vi husker at slukke lyset? Det er jo fordi vi er 

svanemærket. De små ting, vi gør, og når vi så har de større ting med solceller på taget, så bliver det jo en 

god historie på de hoteller, men det er en udfordring at få det ud. Det er det da. 

 

I forhold til CSR, vil du så sige, at det er det her med kommunikationen, der er den største udfordring? Eller 

er det andre områder, hvor du tænker at? 

 

Det er den største udfordring. Vi gør alt det rigtige. Vi fortæller bare ikke nok om det, hverken til os selv 

eller hinanden, og jeg har faktisk lige snakket med Lis, jeg skal træne alle sælgerne i, hvad er det egentlig de 

kan gå ud og bruge, og Lis er nok den af sælgerne, der ved allermest, hvor nogle af kollegaerne slet ikke ved 

alle de gode ting, vi gør. Og vores kunder, det skriver I jo også, at det er 27 % af alle mødeplanlæggerne, der 

gerne vil lægge møder ham dem, der arbejder mere med bæredygtighed. Det har jeg jo troet på længe, og 

derfor skal vi også udvikle det, men det er måske først nu, at det begynder at vende, og vi rigtig kan bruge 

det som en konkurrencefordel, og statens indkøbsaftale, de vægter jo også miljø og bæredygtighed, 

bestemt, men de vægter altså bare økonomien højere end bæredygtigheden, og den skal vi have tippet 

over, hvor de vægter som store indkøbere at vægte det mere, før det begynder at blive et rigtig stort 

konkurrenceparameter, tror jeg. 
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Nu siger du selv, det her med forholdet mellem CSR og pris, men arbejder I selv med CSR på områder, hvor 

det ikke rentabelt fra et økonomisk perspektiv? 

 

Nogle ting bliver dyrere. Det, at vi vælger at have fairtrade og økologisk kaffe alle steder, der gør jo, at det 

er lidt dyrere kaffe, og det gør det også lidt besværligere at skifte kaffeleverandør, når det nu er en strategi, 

som vi har omkring kaffe. Nogle af de fisk, som vi vælger at have, det er jo fisk, som er på WWFs fiskeliste, 

og så er der noget, som kokkene måske gerne vil have… Kødet, vores anguskvæg, som jo er fritgående 

kvæg, som er dyrere at købe ind, så vi er nødt til at tage en højere pris for det, men hele den her 

svanemærkning af hotellet, det er jo ikke noget som gæsten bliver belastet for, det er noget, som vi har 

valgt at gøre og i sig selv giver det os på lang sigt en besparelse. Det var faktisk en Scandic-ansat, der fandt 

på det her med at hænge håndklædet op igen, og så skifter vi det ikke på værelset. Når vi er allerbedst, så 

lever vi jo faktisk op til det, vi lover. Nogle steder skifter stuepigen det alligevel i en eller anden misforstået 

god mening, men når vi så holder det vi lover og siger, at vi vil godt passe på kloden, så passer vi også på 

stuepigerne, vi passer også på økonomien, når vi ikke skifter håndklædet og kører det afsted til vaskeriet og 

vasker det med sæbe og alt det her. Så det giver også en bundlinje mening. De bedste initiativer gør jo, så 

det ikke er noget, der koster noget. At have solceller på taget, er jo en dyr investering, men det er også 

noget, der giver os energi selv. At skifte til LED-pærer er dyrt, hvis man kigger på kort sigt, men hvis man 

kigger på lang sigt er det jo bedre at gøre det, og der synes jeg faktisk, at Scandic er gode til at sige, at vi 

kigger på den lange bane, og så bliver det den gode beslutning, vi tager, både økonomisk men også for 

miljøet, men vi har altid den økonomiske overvejelse med inde i det. 

 

Nu snakker du selv om den her lange bane. Hvad er jeres vision på CSR-området? 

 

Det er, som jeg sagde til at starte med, at vi vil være leading i vores hotel industry. Vi vil være dem, som 

andre kigger på. Der vil være nogle ting, som er basis, men vi ud og være dem, som inspirerer andre i 

branchen med de ting, som vi gør. Lige nu, det vi arbejder mest med, det er diversitet og inklusion. Det med 

at vi har mangfoldigheden i vores ansatte, vi har 53 nationaliteter ansat bare i Danmark, men at vi også 

arbejde med inklusion, og at vi netop tager fat i den udviklingshandicappede eller vi tager fat i folk, der ikke 

taler dansk og skal ind på arbejdsmarkedet og lære sproget at kende. Det er det, som vi arbejder mest med 

nu, og det giver også økonomisk vinding for os, at vi får den arbejdskraft, som vi har brug for på den måde 

og får oplært dem selv og på den måde får skabt en stolthed og en loyalitet til os. 
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Jeg kan høre, at I samarbejder rigtig meget med jeres leverandører om jeres CSR, men mere sådan 

horisontalt, hvordan samarbejder I med jeres konkurrenter eller interesseorganisationer om CSR? 

 

Nu kan jeg tale for Aarhus. Der har vi jo en turistorganisation Visit Aarhus, som sammen med os aktører i 

byen som er både konkurrenter og kollegaer, kan sætte en agenda om, at nu vil vi profilere de bæredygtige 

mødesteder i Aarhus for Aarhus Universitet, og så gør alle et eller andet indenfor det. Så er der guldsmeden 

hotellerne, som kun arbejder med økologi, og Comwell som er i en A-mærket bygning og os, som 

arbejdersvanemærket og med bæredygtighed, og hvor man så siger, at så profilerer vi Aarhus som en grøn 

by. Så vi samarbejder rigtig meget med vores turistorganisationer i byen, og de samler jo lidt os 

konkurrenter i andre fora, og når vi lige snakker konkurrence, så snakker vi destinationer, hvordan kan vi 

gøre Aarhus attraktiv f.eks. Så samarbejder vi med Dansk Erhverv. Der er et CSR-netværk, hvor jeg sidder, 

og hvor vi også møder vores konkurrenter og andre ligesindede og prøver at måske påvirke politisk også 

med hvilke tiltag, vi gerne vil se komme. Det er rigtig meget omkring kemikalier, jeg har været til sidste år, 

men det bliver jo også ting, som bliver relevante for os mere. 

 

Har du noget indtryk af, hvor stor en andel af jeres kunder, som kender til jeres CSR-strategier og initiativer? 

 

Nej, det har jeg ikke. Jeg tror bestemt ikke, at det er alle, og det er heller ikke alle, der synes, at det er 

vigtigt. Jeg tror slet ikke, at de kender til det, før de er her. Jeg tror ikke, at de kan undgå at lægge mærke til 

en hel masse, når de er på vores hoteller og se, at vi er svanemærkede og se nogle af de ting, vi gør. Vi er 

blevet bedre til at fortælle historien, når gæsten er på hotellet, og så opfatter de os som mere sympatiske 

og kommer forhåbentlig igen jo, men det er slet ikke alle. Det kunne være en sjov analyse af lave. Der er 

lavet den her Sustainability Brand Index for en masse forskellige virksomheder, den bliver lavet hvert år, 

hvor vi jo ligger som nr. fem hotelkæde i Danmark under andre hotelkæder som slet ikke er ligeså dygtige 

som os. Så det er bestemt ikke alle vores kunder. Det er måske 20-30 %, mere tror jeg ikke, at det er. 

 

Og så var vi lidt interesseret i at høre, om I arbejder anderledes med CSR overfor B2B-segmentet end overfor 

jeres B2C-segment? 

 

Det gør vi nok, fordi vi arbejder næsten ikke med det i B2B. Det er noget, vi først begynder på nu. Når 

staten begynder i deres indkøbsaftale at vægte, at nu begynder bæredygtighed at være vigtigt, og nu 

begynder det at være vigtigt, at man arbejder med grøn omstilling, og nu begynder man at gøre det ude i 

kommunerne og staten og organisationer i det hele taget, men så skal vi jo begynde at fortælle dem om 
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det, men det er jo først, når de begynder at vægte det højere end økonomi, at det bliver rigtig interessant. 

Vi arbejder ikke nok med det overfor vores kunder, altså overfor vores store virksomheder, som køber 

overnatninger hos os. De kunne jo godt sidde, altså hvor vi fortæller om vores FNs udviklingsmål, hvad er 

det for nogle, vi arbejder med her, i forhold til, hvad sidder de og arbejder med hos Grundfos og Vestas, og 

hvad de ellers hedder. Det er en rejse, vi er på. Vi arbejder mest med det overfor den enkelte kunde og 

gæst, der kommer på hotellet. 

 

Der er mange af de her CSR-initiativer, som kræver jeres gæsters eller jeres kunders indsats. Hvordan 

opfordrer I jeres gæster til at bidrage til at opfylde jeres CSR-målsætninger? 

 

Altså vi prøver i hvert fald på ikke at blive frelste. Hvis det overhovedet bliver noget, så bliver det sådan en 

kærlig nudging. Vi har en skraldespand på værelset, hvor man kan sortere sit affald, også helt deroppe i 

grønt og rødt og sort affald, og der har vi den stående. Og så fortæller vi om det her med håndklædet på en 

lidt sød måde, at vær med til at passe lidt på planeten. Så det er noget med, at vi er ude at opdrage eller 

opfordre dem. Vi giver dem en kærlig orientering om, hvad er det, du kan gøre som gæst ved at bo her. 

 

Og så, som du også nævnte tidligere, så fandt vi den her undersøgelse fra Meetings Today, som har fundet 

frem til, at 27 % af mødeplanlæggere har planlagt eller forventer at planlægge et møde, hvor CSR-initiativer 

er integreret i år 2018. Er det et mønster, du kan nikke genkendende til? 

 

Nej, ikke at de efterspørger det. De efterspørger det ikke. Hvis man har Danmarks Naturfredningsforening, 

så kan de godt spørge til at alt skal være økologi, eller økologisk landsforbund, og så kan vi leve op til det, 

men jeg synes slet ikke, at det er noget, vi bliver spurgt aktivt til. Ikke endnu. Jeg tror, at hvis vi aktivt 

spørger, går I op i det? Så tror jeg, at de fleste vil sige ja, men det er ikke noget, som det spørger os om. Det 

har jeg ikke oplevet. 

 

Så det er mere, hvad skal vi sige, en delighte  en bonus for jeres kunder ligesom at vide, at I går op i det her 

med bæredygtighed, end det som sådan er et afgørende parameter? 

 

Ja, eller jeg oplever ikke, at det er afgørende for dem. Jeg oplever, at hvis man spørger dem, om det er 

afgørende for dem, så er det, men det er ikke noget, som de kommer på af sig selv. Så er det alle mulige 

andre ting, der er afgørende, service og pris og beliggenhed og alle de her ting. Så er det ikke det her, der 

vægter ret højt endnu. 
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Modtager I nogensinde nogen form for feedback fra jeres kunder angående jeres CSR-initiativer? 

 

Ikke uopfordret vil jeg sige. Det gør vi ikke. Så er det fordi, at vi har været ude og fortælle om det, så får vi 

masser af feedback, men hvis vi ikke siger noget, så gør vi ikke. Det er meget lidt. Måske i vores 

gæsteservice, vi er sådan en, vi sender ud, når gæsten har boet her på deres e-mail, så kan det være noget 

med, sympatisk at se med det her fairtrade kaffe, men det er ikke i stor stil. Det er det ikke. 

 

Vi har jo snakket en del om, hvad I gør i Scandic ifht. CSR, og vi har også berørt det her med konkurrenterne, 

men ligger der sådan overordnet nogle mål eller nogle overvejelser på CSR-området, hvor I prøver at 

differentiere jer specifikt fra konkurrenterne? 

 

Vi er væsentlig bedre end vores konkurrenter næsten på alle områder. Vi har bare ikke været ret gode til at 

kommunikere det. Faktisk skal jeg mødes med vores kommunikationsdirektør her om 14 dage for at 

diskutere, hvad er det, at vi så vil kommunikere, som giver mening for os. Både ham og jeg er enige om, at 

vi vil ikke lave CSR. Det vi vil kommunikere, det er gode ting, som alt sammen lever op til den tredobbelte 

bundlinje. Det er noget, hvor, som jeg også sagde før, at det giver mening både for samfundet, for os selv 

og for vores egen hoteldrift. Så det er noget, der tapper ind i vores hoteldrift, og det ikke er noget, som vi 

har siddet og fundet på. Så det er jo den her måde, man driver hotel på med at tænke på energiforbrug og 

vandforbrug, som der bliver brugt ekstremt meget af på vores hotel. At være besparende der uden at det 

ikke kommer vand ud af bruseren. Det skal også være noget, hvor gæsten stadig føler, at det er luksus at 

komme på hotel, men på morgenmaden, at vi har den her morgenmad for alle, vi har til gluten og 

laktoseallergikere, men at vi også et økologisk alternativ. Det er jo noget af det, hvor vi kan gøre noget ved 

det og gæsten selv aktivt kan tilvælge, hvad er det for noget mad, man tager deroppe. Så det er mere 

kommunikationen, vi skal være bedre til end egentlig at gøre nogle flere ting. Vi gør alt det rigtige, vi skal 

bare være bedre til at kommunikere det bedste af de ting, vi gør, synes jeg. 

 

Så man kan sige, at I prøver ikke at være anderledes end jeres konkurrenter. I prøver ganske enkelt bare at 

være bedre end konkurrenterne på CSR? 

 

Ja. Ikke bare bedre. Bedst. Leading, som vi siger. 

 

Hvordan, sådan helt praktisk, hvordan kommunikerer I eksternt om CSR? 
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Vi er i CSR.dk, som er det her CSR-magasin, men der kan man jo selv lægge artikler op, så det er lidt i 

småtingsafdelingen, men så ellers på vores hjemmeside helt nede i bunden på side 1, der er en fane, som 

hedder bæredygtighed, og klikker man ind der, så kommer man ind i vores årsrapport, hvor der er ret 

meget kommunikation omkring sustainability, altså hele den her rapport, som man skal aflægge omkring 

sustainability som børsnoteret selskab. Så her fortæller vi om FNs verdensmål, og at vi lever op til det her 

GAI kommunikation og indeks og alle de her ting, som lægfolk ikke helt forstår, men som når man ved 

noget om det, altså dem der interesserer sig meget for det, går ind og er meget imponeret over det, vi laver 

derinde, men det er meget sådan svært tilgængelig information, som ligger et sted, som ikke lige popper op 

i hovedet på folk. Vi prøver at gøre det, når vi sådan lancerer vores nye mødekoncept, fortælle noget om, at 

vi tager hensyn til allergikere, gøre det lidt i øjenhøjde. Vi har været på TV2 News med noget, hvor vi lige 

nævner noget kort, men ellers ligger bæredygtighed som sådan en ekstra ting hos os. Det skal vi have 

integreret mere i vores kommunikation, så det bliver en del af det, vi gør. At vi har bæredygtige projekter 

og ikke bare har projekter, der handler om bæredygtighed. 

 

Kommunikerer I om bæredygtighed og CSR på jeres sociale medier, eller er det ikke rigtig en kanal, I bruger? 

 

Har vi gjort det?... Måske har vi haft en lille smule omkring vores kaffe, men det er det. Vi har både vores 

Facebook-side og LinkedIn-side og Instagram, og så nogle hoteller har deres egne, men det er ikke 

bæredygtighed, der ligger øverst på agendaen der. 

 

Hvem er sådan, når I kommunikerer om CSR, hvem er jeres målgruppe? Hvem vil I gerne ramme? 

 

Vi vil gerne ramme både mødebookere og værelsesbookere men egentlig også den enkelte gæst og kunde, 

der bor her. 

 

Hvad med sådan noget som samarbejdspartnere og interesseorganisationer? 

 

Altså hvem tænker du. 

 

Altså, jeg tænker, at det kunne være nogle af jeres leverandører, som I gerne vil ramme med noget CSR-

kommunikation. Det kunne være nogle af dem, som I ellers samarbejder med i forskellige sammenhænge. 
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Ja, men det er rigtigt. Jeg sidder ikke med kommunikation som sådan, så det bliver sådan et lidt rodet svar 

jeg kommer med. Kom igen om et par måneder, når vi har fået vores kommunikationsdirektør på banen. 

Det er noget af det, som han også skal kommunikere. Netop som jeg har sagt, vi green husher snarere end 

vi green washer. Vi tier lidt mere stille om det. Vi går ikke så meget og praler af det, og det kan vi godt blive 

lidt bedre til. 

 

Har I gjort jer nogen overvejelser om strategier, som kunne ligge til baggrund for jeres CSR-kommunikation. 

Vi ved godt, at nu bliver det måske sådan lidt hypotetisk, hvis det ikke er helt på plads endnu. 

 

Nu har jeg selv skrevet et speciale om CSR-kommunikation og Scandic. Det gjorde jeg sidste år og 

afleverede, så jeg kan godt forstå alle jeres spørgsmål, men jeg havde selvfølgelig også al den interne viden, 

og jeg interviewede også nogle internt, og det, som jeg i hvert fald nåede frem til der, det var, at vi skal i 

den grad fokusere på den interne kommunikation også, så vi får på plads, hvad er det egentlig, vi kan 

internt. Vi kan også godt sige noget eksternt, men min klare anbefaling til os selv, det er, at vi forsøger at 

klæde vores direktører og ledergruppe på omkring, hvad er det, vi gør rent CSR-mæssigt, hvad er det FNs 

17 verdensmål er, og hvorfor er det lige, at vi arbejder med dem, som vi har valgt der, og så kan vi begynde 

at kommunikere eksternt på det, og det er det, som vi skal i gang med nu. 

 

Vi har lige et sidste spørgsmål tilbage, og det har vi jo egentlig lidt været inde på, men de vigtigste CSR-

budskaber fra Scandic? 

 

Der er flere. Lige nu er det mangfoldighed, altså det med, at vi hylder mangfoldighed, og at vi arbejder med 

diversitet og inklusion, men det er egentlig også bare vores miljøpolitik, at vi vil vise vejen og kontinuerligt 

arbejder for nedsat miljøbelastning og forbedringer af miljøet og aktivt vil bidrage til et bæredygtigt 

samfund. Det lyder sådan lidt, men det er det, og sådan har det været siden 1994, og det ligger bare som 

en del af vores DNA. 


