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Sammanfattning  

Introduktion: Hållbarhet blev under 2000-talet ett av de väsentligaste strategiska målen för 

att överleva den allt tuffare konkurrensen. För att hotellbranschen ska klara av konkurrensen 

krävdes det att fokusera på de tre aspekterna inom hållbarhet, social, ekonomisk och 

ekologisk samt benchmarking. Samtidigt ökade resandet, globaliseringen och ekonomin 

förbättrades, vilket ledde till konsekvenser för både klimatet och miljön. Sverige är ett av de 

ledande länder när det kom till hållbarhetsfrågor men om besöksnäringen inte har ett 

långsiktigt fokus på hållbarhet kan Sverige tappa sin konkurrenskraft.  

 

Syfte: Syftet var att undersöka om det finns sociala, ekonomiska och ekologiska nyckeltal att 

använda i hotellbranschens hållbarhetsarbete.  

 

Metod/material: Materialet samlades in via intervjuer som utfördes på fem utvalda personer. 

Fyra av dessa informanter arbetade på hotell och den sista informanten arbetade på ett företag 

som dagligen hjälpte företag med att utveckla sina benchmarkingfrågor.  

 

Resultat: Informanterna visade sig vara medvetna om hållbarhet och dess aspekter men 

införde inte dessa i arbetet. Hotellen trodde sig vara ekologiskt hållbara då de var anslutna till 



 

  

 

olika miljöcertifieringar. Under intervjuerna diskuterades nyckeltal för hållbarhet. Det är 

fortfarande något som inte används idag och är något branschen bör eftersträva tillsammans. 

Det var väsentligt för hotell att enbart inte fokusera på ekonomiska nyckeltal, utan även på 

sociala och ekologiska. Resultatet från intervju 2 visade sig att hotellen fokuserade på 

ekonomiska nyckeltal samt att ekonomiska hållbarheten fick en avgörande faktor.  

 

Slutsats: Hotellen var medvetna om hållbarhet men inte genomfört det i sitt arbete. Hotellen 

trodde sig vara ekologiskt hållbara eftersom de följde olika certifieringsprocesser. För att 

hotell ska kunna mäta sin hållbarhet krävs det att nyckeltal tas fram och att branschen börjar 

använda sig av dessa för att få ett trovärdigt resultat. Detta leder till att hotell kunde mäta 

varandras prestationer för framtida förbättringar.  

 

Nyckelord: Benchmarking, Hållbarhet, Hotellbranschen, Nyckeltal
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Förord 

Vi vill först och främst tacka varandra för ett bra samarbete. Sen vill vi rikta vår tacksamhet 

till vår handledare Mats Carlbäck, Jens Svanäng Henriksson samt vår seminariegrupp som 

hjälpt oss och givit oss relevanta kommentarer så vi kunnat utveckla vårt arbete. Även om vi 

inte kan nämna våra informanter eller företag som hjälp oss är vi oerhört tacksamma för er 

medverkan, utan er hade det inte blivit något arbete.   
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Introduktion 

Under flera tusen år har människans aktivitet påverkat jordens ekosystem och idag syns de 

negativa effekterna av dessa handlingar överallt (Chen, Legrand & Sloan, 2013). 

Besöksnäringen som är en av det största näringarna i världen, har påverkat och bidragit med 

en negativ effekt på utvecklingen (ibid.). Trots det är Sveriges strategi att fördubbla svenska 

besöksnäringen till 2020 (Strategi2020, 2010). År 2020 ska besöksnäringen vara Sveriges nya 

basnäring och Sverige ska vara förstahandsvalet för den globala resenären. Den ökande 

globaliseringen och förbättrad ekonomi har lett till att resandet ökat, vilket också har fått 

konsekvenser för både klimat och miljö (ibid.). Intresset för hållbarhet och miljöpåverkan 

ökade bland konsumenterna (ibid.). Sverige är ett ledande land när det kommer till 

hållbarhetsfrågor, men om besöksnäringen inte har ett långsiktigt fokus på hållbarhet så 

riskerar Sverige att på sikt tappa sin konkurrenskraft (ibid.). Hållbarhet utvecklades som ett 

begrepp de senaste åren för att utvärdera och jämföra miljöprestationer (Proto, Malandrino & 

Supino, 2007). Hållbarhet blev ett av de viktigaste strategiska målen när det kommer till att 

överleva den hårda konkurrensen under 2000-talet (Presley & Meade, 2010), men varför 

används inte hållbarhet när svenska hotell arbetar med benchmarking? Traditionellt innebär 

benchmarking att ett företag eller bransch mäter sina prestationer jämfört med andra företag 

eller branscher (NE, 2017a). Tidigare nämndes de svenska konsumenternas ökade intresse för 

hållbarhet, men hur kan svenska hotell använda det ökade intresset? 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Five Aspect Meal Model (FAMM) är en utveckling på Michelin Guidens modell för att skapa 

en helhetsupplevelse för gästerna (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 

FAMM består av fem aspekter rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Det 

är främst styrsystemet som berördes i detta arbetet. Det fanns även brist på forskning om 

lämpliga och relevanta nyckeltal att använda i hotellbranschens hållbarhetsarbete samt i 

benchmarking. Eftersom FAMM är ett verktyg för att utvärdera upplevelser för hotell och 

restaurang (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006), har inte styrsystemet lyfts 

fram hållbarhet trots att den är en viktig aspekt. Det är i styrsystemet hållbarheten måste 

värdesättas för att hotellet ska utvecklas men inte ha en negativ påverkan på miljön.  

Hotell har i dagsläget en ökande negativ effekt på miljön samt på växthuseffekten (Chen, 

Legrand & Sloan, 2013). Detta eftersom hotelldriften förbrukar en stor mängd av energi, 



 

 8 

  

 

vatten och icke-hållbara produkter (Bohdanowicz, 2006). Det är i styrsystemet benchmarking 

tillämpades. Detta för att tillämpningen av benchmarking är en stor utmaning i 

hotellbranschen på grund av den immateriella karaktären av servicekvalitet (Min, Min & 

Chung, 2002). Benchmarking används idag för att få fram relevant information samt för 

utvecklingspotential (Sungsoo, 2002). Att arbeta med benchmarking och ta fram nyckeltal för 

hållbarhet är idag något som blir alltmer intressant då gästerna efterfrågar hållbarhet (Proto, 

Malandrino & Supino, 2007). Examensarbetet berörde, förutom FAMM-modellen, ämnena 

benchmarking, nyckeltal, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.   

 

 

Teoretisk Bakgrund 

Hållbarhet  

Hållbarhet- och klimatfrågor, politisk instabilitet och en outvecklad ekonomi är några av de 

globala utmaningarna för Sverige (Strategi2020, 2010). Däremot är hållbarhet och relaterade 

ämnen alltmer vardagligt i alla verksamheter (Presley & Meade, 2010). Fler internationella 

stora hotellkedjor har framhävt sitt engagemang för hållbarhet och integrerat det i sina 

verksamhetsstrategier samtidigt som att de strävar efter fortsatt tillväxt som ger krav på olika 

miljöresurser (Jones, Hillier & Comfort, 2016). Jones et al. (2016) menar att en hållbar 

utveckling är att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det ökande intresset för hållbarhet återspeglade en 

växande oro över utmaningar och problem i samhällen, miljöer och ekonomier (Jones, et al, 

2016). Dessa bekymmer innefattar fortsatt befolkningstillväxt och urbanisering samt trycket 

som detta sätter exempelvis på naturresursförbrukning och livsmedelsförsörjning, 

klimatförändring och den ökande bristen på vattenresurser (ibid.). Sverige har både 

klimatfrågor och ökade miljökrav som en utmaning för att kunna hantera näringen 

(Strategi2020, 2010).  

 

Hotell har i dagens läge en av de största negativa effekterna på miljön (Chen, Legrand & 

Sloan, 2013). Hotelldriftens ökande miljöpåverkan har en negativ effekt på växthuseffekten 

(Jayawardena, Pollard, Chort, Choi & Kibicho, 2013). Hotellbranschen förbrukar stora 

mängder av energi, vatten och icke-hållbara produkter på grund av sin funktion, 

driftsegenskaper och tillhandahållna tjänster (Bohdanowicz, 2006). Däremot är de 
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resulterande miljöpåverkningarna av hotellfaciliteter större än de som orsakas av andra typer 

av byggnader av liknande storlek (ibid.). Idag görs det undersökningar i hur hållbara hotell är 

när det kommer till påverkan av den globala uppvärmningen. Men då hotell har olika 

förutsättningar och bidrar olika så är det svårt att hitta ett neutralt nyckeltal att mäta hotellens 

utsläpp med (Xuchao, Priyadarsini & Eang, 2010). Att hotellen är så olika påverkar 

slutresultatet och gör att när man mäter hållbarhet måste hänsyn till storleken på hotellet tas 

(Xuchao et al., 2010). Hållbarhet har blivit ett alltmer viktigare företagsintresse i näringslivet, 

trots detta är inte hotellbranschen en av de mest medvetna branscherna när det kommer till 

hållbarhet (Jones et al., 2016). Ax, Johansson och Kullvén (2015) menar att 

samhällsutvecklingen påverkas av företag och därför har företagets ansvar anslutit sig till tre 

kategorier som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dessa tre aspekter är enligt 

Mihalič, Žabkar och Cvelbar (2012) till för att förhöja gästnöjdheten, miljöutbilda och 

genomföra förändringar i företaget.  

 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet fokuserar på att skapa ett stabilt och dynamiskt samhälle som siktar 

långsiktigt och där grundläggande mänskliga behov utförs (Ax & Kullvén, 2016). Sociala 

hållbarheten inriktar sig på människan och andra synpunkter som rättvisa, jämställdhet, 

mänskliga rättigheter, livsstilar, demokrati, kultur, etnicitet, genus och sexuell läggning 

(ibid.). Att arbeta med destinationen och gå över gränser och samarbeta med företag som inte 

tillhör samma bransch är något som bör övervägas (Chen, Legrand & Sloan, 2013).  

Inom hotellbranschen kan en del sociala frågor identifieras, som mångfald och jämställdhet, 

utbildning och utveckling, hälsa, säkerhet och trygghet (Jones, Hillier & Comfort, 2016). 

Jones et al. (2016) nämner ett gott exempel från hotellkedjan Jumeriah, som lyfter att de 

främjar en arbetsmiljö som är fri från diskriminering och där alla medarbetare behandlas med 

värdighet, respekt och artighet. Även Hilton betonar att stora gästupplevelser börjar hos 

medarbetare och man strävar efter att bygga en kultur där medlemmar känner sig uppskattade 

i en inspirerande och stimulerande arbetsmiljö (ibid.). Jones et al. (2016) hävdar att hotell har 

ett intresse för sina gäster och en oro för deras hälsa, säkerhet och trygghet.  

 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet betyder att samhället och företag anpassar sig efter miljön och 

människors hälsa långsiktigt (Ax & Kullvén, 2016). Något Chen, Legrand och Sloan, (2013) 

nämner är att för att bli ekonomisk hållbar ska företag ta in ekologisk och social hållbarhet för 
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att öka sina chanser till den ekonomisk hållbarhet. Det är med hjälp av att byta till mer 

miljövänliga produkter och värna om sin personal som leder till ekonomisk hållbarhet (Chen, 

Legrand & Sloan, 2013). Har inte företag en hållbar ekonomi leder detta oftast till negativa 

konsekvenser för den ekologiska och sociala hållbarheten (Ax & Kullvén, 2016). Därför är 

det av vikt att företag arbetar med alla tre hållbarhetsaspekter för att uppnå maximal 

hållbarhet (Chen, Legrand & Sloan, 2013). Mihalič, Žabkar och Cvelbar (2012) menar på att 

de flesta hotellchefer är medvetna om att alla tre aspekter måste arbetas med konstant, men 

har sån stor press från ledning om lönsamhet att ekonomin får störst uppmärksamhet. Just den 

ekonomiska hållbarheten har tidigare inte uppmärksammats, men något som har fokuserats på 

är kapitalutveckling, sysselsättningsskapande och byggandet av aktieägarvärde och ses som 

viktiga delar i hotellbranschen (Jones et al., 2016). 

 

Ekologisk hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet fokuserar på att framtida och nuvarande generationer får möjligheten till 

en god livsmiljö och välfärd samt på naturvärden och biologisk mångfald (Ax & Kullvén, 

2016). Dessa anses vara väsentliga för människors hälsa för en utveckling av lokal och 

regional utveckling (ibid.). Den ekologiska hållbarheten fokuserar på en organisations 

påverkan på flora och fauna som utgör ekosystemen och dessutom luften vi andas, vattnet vi 

dricker och marken vi står på (Chen, Legrand & Sloan, 2013). Det gäller att kolla igenom 

organisationens miljöpåverkan gällande alla operationer, verksamheter och färdiga produkter 

(Chen, Legrand & Sloan, 2013). I hotellbranschen är det viktigt att hotellen ser till sina inköp 

av produkter för att se om det går att köpa mer ekologiskt eller närodlat (Chen, Legrand & 

Sloan, 2013). 

 

Under de senaste åren har medvetenheten om produktens hållbarhet ökats vilket har lett till en 

utveckling av mätinstrument för att mäta, utvärdera och jämföra miljöprestationer (Proto, 

Malandrino & Supino, 2007). Proto et al. (2007) menar att miljömärkning har blivit ett 

grundläggande benchmarking-system för företagens hållbarhetsprestationer samt en 

vägledning i konsumenternas val. Företag har tidigare underskattat faktorer som kopplas till 

att skydda miljön och därför tagit fram system för att förbättra, bedöma och kommunicera 

sina egna prestationer (ibid.). All eliminering av avfall och utsläpp måste examineras i detalj 

(Chen, Legrand & Sloan, 2013). Maximeringen av all produktivitet och effektivitet i alla 

tillgångar och resurser måste eftersträvas (ibid.). Chen et al. (2013) menar att övergripande 
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målet är att minimera alla metoder som negativt kan påverka njutningen av planetens resurser 

samt nuvarande och framtida generationer.   

 

Den dagliga hotelldriften kan påverka miljön under byggnationer, under tillverkning och 

användningen av inventarier och montering, under odling av livsmedel, såväl som vid 

användning av energi och vatten (Chen et al., 2013). Däremot har stora hotellkedjor 

möjligheten att introducera miljöpolitik på företagets strategiska nivå och därmed minska 

miljöpåverkan på en stor skala (ibid.). Under de senaste åren, har hotelldrifter gjort en stor 

ansträngning för att hantera effekterna sin verksamhet har på miljön, särskilt genom att mäta 

och minska koldioxidutsläpp och vatten avtryck (Chen et al., 2013).  

 

Benchmarking  

Benchmarking beskrivs som en strävan efter det bästa inom branschen, det är ett verktyg till 

att utveckla och förbättra sin organisation (Sungsoo, 2002). Det är också ett verktyg att 

använda för att se gästernas behov och se hur organisationen kan utveckla sig internt för att 

möta gästernas behov på bästa sätt (ibid.). Benchmarking är ett sätt för företagen att sätta sin 

eller delar av sin verksamhet i relation till andra företag, detta för att lära sig och få 

utvecklingsmöjligheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Benchmarkingens tre främsta mål 

är att identifiera viktiga mått för varje avdelning av verksamheten, mäta sina interna 

prestationer jämfört med sina ledande konkurrenter och jämföra fördelar och nackdelar (Min, 

Min & Chung, 2002). Min et al. (2002) skriver att tillämpningen av benchmarking i 

hotellbranschen är en utmaning på grund av den immateriella karaktären av servicekvalitet. 

Implementeringen av benchmarking består av fyra olika steg, dessa är enligt Min, Min och 

Chung (2002, s. 303) följande:  

- Identifiera och prioritera kundservice som kan påverka kundens uppfattning om 

tjänstens kvalitet 

- Utveckla mätvärden för tjänstekvalitet 

- Identifiera bästa-i-klassen hotell och jämföra hotellets prestationer  

- Utveckla en strategisk handlingsplan för kontinuerlig förbättring  

Enligt Ax, Johansson och Kullvén, (2015) är detta några av fördelar med benchmarking: 

- Företaget ser sina styrkor samt svagheter 

- Motiverar anställda att prestera bättre för att nå högre standard 

- Låter företaget inse vilken nivå de ligger på samt vilken nivå man kan nå upp till 
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- Får en bättre förståelse för vad gästerna är villiga att betala för 

 

Intern benchmarking 

I intern benchmarking är det företagets egna enheter som står i fokus och jämför företagets 

olika avdelningar för att hitta utvecklingspotential (Ax et al., 2015, s. 498). Sungsoo (2002) 

understryker att det är viktigt att se på företagets olika avdelningar för att identifiera 

utvecklingspotentialen. Arbetet måste vara likartat eller identiskt för att det ska ge rätt resultat 

(Ax et al., 2015).  

 

Konkurrensinriktad benchmarking 

Konkurrensinriktad benchmarking används för att analysera andra företag i samma industri 

för att jämföra sig och hitta utvecklingsmöjligheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Detta 

sätt anses vara mer effektiv än den interna benchmarkingen då företagen konkurrerar på 

samma marknad och om samma kunder (Ax et al., 2015). Medan Sungsoo (2002) anser att det 

är svårare med konkurrensinriktad benchmarking då informationen kan komma att bli 

begränsad. Ax et al (2015) menar att det som kan komma och bli svårt är att få tag i 

information om företagen som önskas jämföras, samt att vissa etiska problem kan uppstå.  

 

Funktionsinriktad benchmarking  

Samma som konkurrensinriktad benchmarking så används ett externt perspektiv för att se 

utvecklingsmöjligheter (Ax, Johansson & Kullvén., 2015). Den största skillnaden mellan 

dessa två är att i funktionsinriktad benchmarking ses det inte nödvändigtvis över företagets 

konkurrenter, istället letas företag som är “bäst i klassen” (Ax et al., 2015). Syftet med 

funktionsinriktad benchmarking är enligt Ax et al. (2015) som namnet säger att det är 

funktionen som står i fokus, så branschtillhörighet är inte viktigt i detta samband. Grunden i 

funktionsinriktad benchmarking är att se in på något Ax et al. (2015) kallar funktionsnivåer så 

som tillverkning, marknadsföring och administration. Den största fördelen med 

funktionsinriktad benchmarking är att det finns en stor tillgång på företag att använda samt att 

konkurrensen inte blir lika stor (Ax et al., 2015).  

 

Nyckeltal  
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Nyckeltal är mått som sätts i relation till konkurrenterna för jämförelse av prestationer (NE, 

2017b). I Visitas nyckeltalsundersökning presenteras nyckeltal som exempelvis kostnad för 

personal, arbetskraftskostnad över tid samt hyra och kapitalkostnader, det är dessa nyckeltal 

Visita anser vara viktiga för att lyckas i en konkurrensutsatt bransch (Visita, 2013), dock 

saknas nyckeltal för hållbarhet. En viktig funktion för benchmarkingsprocessen är att mäta sig 

själv mot konkurrenterna för att uppnå förbättrade prestationer (Ho, Chan, Wong & Chan, 

2000). Ho et al. (2000) menar att första steget i benchmarkprocessen är därför upprättandet av 

“mätvärden”. Mätvärden är specifika prestationsmätningar eller indikatorer, som exempelvis 

totala kostnader eller konsumtionen per enhet (ibid.). Mätvärden används för att jämföra olika 

resultat mellan sig och andra företag och möjliggör studier av enskilda prestationer samt visar 

en utvärdering av förbättringen (Ho et al., 2000).  

 

Hållbarhet är byggt på tre olika aspekter, ekonomiska, ekologiska och sociala (Chen, Legrand 

& Sloan, 2013). Dessa aspekter kräver sin egen uppsättning av mätinstrument för att 

säkerställa en tydlig och mätt perspektiv på hållbarhet inom hotellbranschen (ibid.). Som 

tidigare nämnt har organisationer en stor påverkan på ekosystemet, land, vatten och luft och 

detta mäts genom användningen av Environmental Performance Indicators (EPI) (Chen, 

Legrand & Sloan, 2013). EPI är mätinstrument som förenklar, kvantifierar och kommunicerar 

komplexa miljöfrågor om kvaliteten på miljön (Chen, Legrand & Sloan, 2013). EPI 

underlättar bevakningen av framtida miljötrender och följer utvecklingen av uppsatta mål 

(Chen, Legrand & Sloan, 2013). 

 

Ekonomiska mätvärden 

Verksamheter mäts med hjälp av olika mätinstrument som avser till ekonomisk utveckling, 

exempel på dessa mätinstrument är följande; företagets intäkter, driftskostnader, anställdas 

kompensation, balanserade vinstmedel, företagets vinst, betalning till finansiärer och staten 

(Chen, Legrand & Sloan, 2013). Enligt Ho et al. (2000) är ekonomiska mätinstrument dem 

som behandlas med högst prioritet och är oftast relaterade till kostnader, inkomster och 

uppgifter.  

 

Ekologiska mätvärden  

Angående den ekologiska hållbarhet finns det olika mätinstrument som går att använda. 

Energi kan mätas via energiförbrukning per primär käla, energi som sparas genom 
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effektivitetsförbättringar samt initiativ för att minska energiförbrukning. Vatten kan mätas via 

total vattenkonsumtion sant total återvunnet vatten. Det finns också mått för att mäta direkta 

och indirekta utsläpp av växthusgaser samt återvinning av avfall (Chen, Legrand & Sloan, 

2013). 

 

Sociala mätvärden  

Mätinstrument som används för den sociala hållbarheten är kategoriserade i 

arbetsförhållanden och människorättsfrågor (Chen, Legrand & Sloan, 2013). Exempel på 

dessa mätinstrument är följande; diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder, totala 

arbetskraften, uppdelad anställningsform, anställningsvillkor och region, personalomsättning 

per region och mångfaldsindikatorer. Andra mätinstrument som bör tas hänsyn till är 

arbetskraft representation i hälso- och säkerhetskommittéer och skadefrekvens, 

personalutbildning, program för kompetensutveckling, andelen anställda som får regelbunden 

karriärutveckling (Chen, Legrand & Sloan, 2013).  

 

Analysmodell 

Modellen togs fram för att skapa en förståelse för ämnet och för att intervjufrågorna skulle bli 

relevanta till syftet samt att den hjälpte till att skapa en helhet för arbetet. Modellen skapades 

av uppsatsförfattarna med hjälp av den teoretiska bakgrunden, problematisering samt syftet. 

Analysmodellen beskriver hållbarhet som övergripande utgångspunkt som sedan går vidare i 

tre olika hållbarhetsaspekter samt benchmarking. För att sedan gå ner till ett behov i 

hotellbranschen att mäta hållbarhetsaspekterna i benchmarking och visa lönsamheten genom 

att ta fram nyckeltal. 

 

Figur 1. Uppsatsförfattarnas analysmodell.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns sociala, ekonomiska och ekologiska nyckeltal att använda 

i hotellbranschens hållbarhetsarbete.  

 

Frågeställningar 

- Hur kan hållbarhetsnyckeltal användas för benchmarking i hotellbranschen?  

 

 

Metod och material 

I metod och material kommer uppsatsförfattarna att redovisa vilken metod och material som 

användes. För att öka förståelsen hos läsaren är det viktigt att redovisa hur genomförandet har 

gått till, insamling av fakta, samt hur analysering av metod och material har utförts (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Metodval 

Intervju användes för att samla in resultatet. Intervjuer som bygger på frågor är en teknik för 

att samla information (Patel & Davidson, 2011). Eftersom intervjuer baseras på frågor visades 

hänsyn till deltagarens villighet att svara på frågorna (ibid.). Fem kvalitativa intervjuer 

genomfördes, vilket innebar att fem personer valdes ut för att kunna svara och ha relevant 

information till uppsatsens syfte (Bryman, 2011). Innan intervjuerna genomfördes klargjordes 

syftet till deltagarna (Patel & Davidson, 2011). Det förtydligades hur deltagarnas bidrag kom 

till användning i studien och att det var konfidentiellt (ibid.). Intervjuerna var 

semistrukturerade. Med semistrukturerat intervju menar Bryman (2011) att det fanns ett fast 

frågeformulär som användes men frågorna var öppna så informanten kunde forma sitt egna 

svar och en diskussion av svaren kunde skapas. Uppsatsförfattarna kunde ställa följdfrågor på 

information informanten berättade för att skapa sig en bredare förståelse av ämnet (Bryman, 

2011).  
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Bryman (2011) beskriver att med kvalitativ intervju formas en större flexibilitet i 

intervjusamtalet, samt att en större förståelse av syftet skapades för både parterna. Om en 

diskussion uppstod var detta enligt Bryman (2011) en stor fördel för kommande resultat. Efter 

intervjuerna var klara transkriberades dessa och informationen förvarades efter konfidentiella 

förhållningsätt för att skydda informanternas identitet. Anonymitet gavs till informanterna 

genom att inte benämna dem vid sitt riktiga namn eller företag, detta för att ytterligare skydda 

informanternas identitet (Bryman, 2011). Eftersom vissa av informanterna befann sig på 

annan ort utfördes några av intervjuerna via telefon. 

 

 

Genomförande 

För att undersöka om det fanns några hållbarhetsnyckeltal att använda sig av inom 

benchmarking gjordes intervjuerna på ett benchmarkingföretag samt fyra hotell i Sverige. Det 

togs fram en frågeställning för att få en djupare insyn om problematiken i syftet. 

Intervjufrågorna fokuserade på hållbarhet för att ta reda på om hotellen samt företaget 

arbetade med benchmarking i ett hållbarhetskoncept. Intervjufrågorna togs fram baserat på 

fakta från den teoretiska bakgrunden samt analysmodellen för att få en diskussion om hur 

hotellen arbetade med hållbarhet. Resultatet från intervjuerna gav en bra grund för en relevant 

diskussion. Informanterna fick svara på cirka nio frågor (Bilaga 4), intervjun inledde med två 

introduktionsfrågor om hållbarhet, tre frågor om mätvärden och fyra frågor allmänt om mål 

och åsikter om framtida hållbarheten. Efter frågorna ställdes kunde följdfrågor förekomma.   

 

Urval 

Uppsatsförfattarna började med att kontakta sitt kontaktnät för att hitta personer att intervjua. 

När det egna kontaktnätet inte var tillräckligt söktes informanter via nätet. Bland 

informanterna fanns två hotellchefer, två hållbarhetsansvariga och en konsult inom 

benchmarking. För att öka förståelsen och kommunikationen under intervjuerna var ett 

kriterium att informanterna skulle tala svenska.  

 

Litteratur och databasinsamling 

Litteraturen som användes till studien samlades in via databaserna Google Scholar och Diva 

samt att uppsatsförfattarna har tagit dela av tryckta källor i Universitetsbiblioteket på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Patel och Davidson (2011) skriver att de 
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vanligaste källorna för att hämta kunskap är artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller rapporter 

och böcker. Enligt Bryman (2011) ger elektroniska databaser tillgång till artiklar och 

tidskrifter i fullständig text. Som Patel och Davidson (2011) skriver finns källorna oftast 

publicerade i tryckt form men är numera vanligt att ha källor publicerade i digital form, vad 

gäller artiklar. Vanligaste sättet att söka för artiklar i databaser är att använda sig av sökord 

(ibid.). Sökorden gav en större möjlighet att få fram relevant material (Bryman, 2011). De 

sökord som användes kan hittas i bilaga 1. För att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

relevanta har uppsatsförfattarna tagit fram olika kriterier så det skulle bli enklare att hitta 

artiklar som var relevanta för undersökningens syfte (Bryman, 2011).  

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen  

• Vetenskapliga artiklar skrivna på svenska och engelska som blivit peer-reviewed  

• Artiklarna har en koppling till sökorden 

• Artiklarna är relevanta för syftet 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen  

• Skrivna före 2000-talet  

 

 

Metod och teori för analys av data 

Bryman (2011) skriver att en kvalitativ undersökning är ett snabbt sätt att samla in 

datamaterial på eftersom det bygger på fältanteckningar, intervjuutskrifter och andra liknande 

dokument. Den kvalitativa metoden som användes i undersökningen hade som syfte att samla 

in material med ett större djup än som en kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2011). När 

materialet analyserades samlades frågor och tankar som uppstod under processens gång för att 

få en bredare förståelse och kunskap av materialet. För att det skulle bli enklare att analysera 

och få ihop ett resultat gjordes analyser regelbundet efter varje intervju. Av analyserna valdes 

citat ut från intervjuerna och förtydligades i resultatet. För att underlätta tolkningen av 

intervjuerna gjordes en innehållsanalys med citat, kondenserade citat, koder samt teman. 

Intervjuerna kodades dessa fyra olika koder som social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, 

ekologisk hållbarhet och benchmarking. Detta gjorde uppsatsförfattarna genom att ta fram 
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relevanta citat som sedan bröts ner till de hållbarhetsaspekter som framkommit i den 

teoretiska bakgrunden.  

 

När undersökningarna var klara och uppsatsen var färdig menar Patel och Davidson (2011) att 

det är viktigt att bearbeta arbetet flera gånger. Resultatet av en kvalitativ bearbetning är en 

text där citat från de transkriberade intervjuerna eller observationsanteckningar turas om med 

egna tolkningar och kommentarer (ibid.). Texten sparades så att den finns tillgängligt för 

läsaren (Patel & Davidson, 2011).  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur resultatet från en undersökning blir samma om undersökningen 

skulle göras på nytt (Bryman, 2011). Validitet är en bedömning av slutsatser som samlades 

från en undersökning och om dessa hänger ihop eller inte (Bryman, 2011). Det handlar även 

om att observera, mäta och identifiera det som undersöktes (Bryman, 2011). I en kvalitativ 

forskning gick det ut på att sammankoppla reliabilitet och validitet utan att ändra begreppens 

betydelse och lägga mindre vikt på frågor som rör mätning (ibid.). I denna undersökning 

berördes resultatet endast på de fem företag som intervjuades.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Uppsatsförfattarna tog hänsyn till individer som deltog i undersökningen och gav ut sin 

information genom fyra etiska regler (Patel & Davidson, 2011). Det började med 

informationskravet, innan intervjuerna genomfördes informerades informanten om studiens 

syfte och att intervjun är frivillig dock viktig (Bryman, 2011). För att informanten skulle 

känna sig trygg menar Bryman (2011) att det ska informeras om vad som kommer ingå i 

undersökningen. Det andra kravet som användes var samtyckeskravet, där informanten valde 

själv över sitt deltagande i undersökningen (Bryman, 2011). Informanten skulle känna sig fri 

att avbryta intervjun om något oväntat skulle uppstå (Patel & Davidson, 2011). Nästa steg i de 

etiska reglerna är konfidentialitetskravet. Här är det viktigt att alla personuppgifter som 

uppsatsförfattarna tog del av inte kommer ut till utomstående (Patel & Davidson, 2011). Detta 

förtydligades till informanterna genom att de fick ett informationsblad (se Bilaga 2) innan 

intervjuerna genomfördes. Det sista kravet Bryman (2011) tar upp är nyttjandekravet där 
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informationen som informanten delade användes enbart för undersökningens syfte. 

     

 

Resultat 

Relevanta citat plockades ut som förtydligar syftet. Behövs en djupare förklaring eller insyn i 

intervjuerna finns dessa i bilaga 3.  

 

Social hållbarhet 

Informant 2 beskrev att en framtida trend inom social hållbarhet är att få in folk i 

verksamheten och kunna utbilda personalen på plats. Genom att göra detta trodde informanten 

att det kommer att hjälpa företaget att bli framgångsrik.  

 

[…] där vi kan hjälpa till mycket och få in folk på ett bra sätt och utbilda på 

plats och mycket sånt, så det tror jag är en sån trend och det kommer ju att 

hjälpa oss att bli framgångsrika […] 

(Intervju 2, 2017)1 

 

Informant 3 menade att det bör finnas en förbättring i företagets rekryteringsprocess. Det ska 

finnas ett event där rekryterarna får träffa de sökande under aktiviteter som företaget håller. 

Detta menade informanten att det borde avvecklas den standardiserade processen där ett 

curriculum vitae skickas in och följs enbart av ett öga mot öga intervju.   

 

Utan man ska tänka på det här eventet runt omkring […] när det är 

rekryteringsprocesser så man kommer ifrån det standardiserade processen. 

(Intervju 3, 2017) 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Informant 4 beskrev att ekonomin är en viktig grundsten i verksamheten för att den ska bli 

lönsam och gå runt. Informant 4 var medveten om att alla hållbarhetsaspekter är viktiga men 

att ekonomin har en betydande roll för verksamhet överlevnad.  
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[…]om man inte har ekonomisk hållbarhet eller om man inte har sunda finanser 

och bedriver en verksamhet som inte går i vinst så finns det inte kvar liksom. 

(Intervju 4, 2017) 

 

Informant 1 beskrev att om hotell skulle arbeta mer med hållbarhet skulle den ekonomiska 

aspekten påverkas positivt. Men hotellen ser bara till siffror vilket gör det svårt att övertyga 

att hållbarhet kan leda till en mer lönsamhet för hotellen.  

 

[…]om man tänker kan ju hållbarhet göra det mer ekonomiskt men just nu 

tänker inte våra hotell så. 

(Intervju 1, 2017) 

 

Ekologisk hållbarhet 

I den ekologiska hållbarhetsaspekten är det många av informanterna som känner att de har en 

bred kunskap, då de flesta hotellen är miljöcertifierade. Genom denna certifiering så ansåg sig 

hotellen arbeta med den ekologiska hållbarheten.  

 

Hotellet ansåg sig vara fokuserade på det ekologiska då de har ett miljöcertifieringen samt att 

det ser sig som hållbara när inköp av miljömärkta produkter görs så som KRAV-produkter.  

 

I och med svanen certifiering så blir vi automatiskt väldigt fokuserade på det 

ekologiska, vad är det för produkter vi köper in om dem är miljömärkta eller 

kravmärkta […]  

(Intervju 3, 2017) 

 

 

Informant 2 menade på att det var en stor konkurrensfördel att arbeta med hållbarhet förut 

men idag är det något gästerna förväntar sig av hotellet. För att upprätthålla en god 

miljöpolicy och visa sina gäster att hotellet arbetar med miljö ansluter de sig till 

miljöcertifieringar och uppfyller deras krav för att få ett certifikat på att hotellet arbetar 

ekologiskt.  
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[…] det var en jättestor konkurrensfördel för kanske 10–15 år, nu kanske det är 

mer en hygienfaktor att det blir att man förväntar sig att ett hotell jobbar med 

[…] 

 (Intervju 2, 2017)  

Det är inte bara miljöcertifieringar som hotellen valde att följa utan de använder sig av 

närproducerade produkter för att gynna närområdet och arbeta med lokala produkter. Om 

hotellen inte får tag i den mängd produkter som önskas är det produkter från Sverige som är 

nästa steg för att bibehålla sin kvalitet. Övriga produkter som hotellet ville beställa valdes 

med omsorg och utefter hur energi krävande de är.   

 

[…] liksom sängarna och sänglinnen är svanen märkta bland annat och snickeri 

som kommer från Sverige är också svanen märkta, tv apparaterna är ju… dom 

är nog inte svanen märkta men dom drar så lite energi. 

 (Intervju 2, 2017) 

 

Det är viktigt att marknadsföra sig som ett miljötänkande hotell idag då det ger en god image 

av hotellet och hur arbetet på den anläggningen utförs. Detta gäller inte bara den ekologiska 

aspekten utan är lika viktigt på social och ekonomisk hållbarhet. Arbetar hotellet med 

hållbarhet så kan det bli en konkurrensfördel samt att en bättre image mot sina gäster byggs 

upp.   

 

[…]vi borde profilera oss eller på något sätt visa att vi jobbar med hållbarhet 

[…] 

(Intervju 3, 2017) 

 

Informant 5 såg att kvaliteten på maten var viktig och oavsett vilken mat som ingick i menyn 

kommer kvaliteten vara i fokus. De skulle kunna köpa sämre kvalitet på råvarorna för ett lägre 

pris men kvaliteten står fortfarande i fokus, därav ett högre pris på maten.  

 

Vi hade kunnat köpa lägre kvalitet på råvaror men det är oerhört viktig med bra 

kvalitet på maten så det kommer vi inte rucka på även fast vi skulle kunna köpa 

betydligt billigare sämre råvaror.  

(Intervju 5, 2017) 
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Informanten förklarade hur företaget mäter miljöpåverkan i verksamheten. Det mäts 

exempelvis koldioxidutsläpp samt energi.   

 

Det handlar dels om hur mycket avfall vi sorterar, det handlar om 

koldioxidutsläpp i verksamheten eller i kåken, energi i huset, så det är lite 

blandat.  

(Intervju 5, 2017) 

 

Benchmarking  

Social hållbarhet mäts inte i företaget men Informant 2 menade att de jobbar mot att vara ett 

inkluderande företag där mångfald står i fokus. Företaget vill jobba mot att ha mångfald när 

det kommer till både kön, åldrar och ursprung. Enligt informanten skulle ingen diskrimineras 

i företaget.  

Vi mäter inte det riktigt faktiskt men däremot har vi uttalat att vi jobbar emot att 

liksom vara en inkluderande, att vi liksom har en stor diversity, att vi liksom 

jobbar för att ha mångfald när det gäller både kön och åldrar och ursprung och 

allt sånt där […] 

(Intervju 2, 2017)  

 

Social hållbarhet mäts enligt Informant 5 genom att bygga relationer redan från grunden och 

hur relationen byggs under åren. Det jämförs om relationen blir starkare under åren, detta 

gäller mellan personalen på företaget.  

 

[…] det ju mer om relationer skulle jag säga, att man ser hur en relation byggs 

upp och hur en relation blir starkare och starkare med åren.  

(Intervju 5, 2017) 

 

Under intervju 1 blev det tydligt att hotellen fokuserade mycket på sin ekonomi när det kom 

till att beräkna nyckeltal och att den ekonomiska hållbarheten får en avgörande faktor. 

Informant 1 beskrev att hotell som söker hjälp av företag som arbetar med benchmarking vill 

vanligtvis se hur deras konkurrenter ligger till i ekonomiska nyckeltal. 

Benchmarkingföretaget räknade på mer än enbart intäkter men det är något som inte 

intresserar hotellen.  
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Ne det blir inte så mycket arbete med hållbarhet då det flesta nyckel tal våra 

företag vill ha hjälp med är ekonomiska. […] vårt största är just 

intäktsnyckeltal vi kan räkna på kostnader med det gör vi inte allt för ofta. 

(Intervju 1, 2017) 

 

Nyckeltal  

Under alla intervjuer har diskuterades nyckeltal för hållbarhet och det konstaterades att det 

vore intressant att ta fram dessa nyckeltal men att det är något branschen måste eftersträva 

tillsammans. Det är viktigt att inte bara fokusera på de ekonomiska nyckeltalen utan även för 

social och ekologisk hållbarhet. Intresset finns både hos hotell och benchmarkingföretag att 

utveckla nyckeltal för hållbarhet. Nu krävs det att detta intresse blir verklighet så hotellen kan 

börja utvärdera och mäta sina anläggningar för att se vad som kan förbättras. 

 

Vi har haft diskussion med stora kedjor om hållbarhet, men det har stannat där 

[…] superintressant att ta fram nyckeltal och benchmarka för hållbarhet […]  

(Intervju 1, 2017) 

 

Det som gör det svårt att jämföra sina nyckeltal med andra hotell menar informant 4 är att 

varje hotell är unikt och har olika påverkan på hållbarhetsfaktorn. Detta gör det svårt att 

jämföra sig med andra hotell då liknande storlek på hotellet spelar roll.  

 

ja alltså vi jämför oss med oss själva för att det finns ju inte andra som är 

likadana som oss själva så det är omöjligt […] 

(Intervju 4, 2017)  

 

 

För att få relevanta och trovärdiga siffror är det viktigt att alla hotellet kan utföra den mätning 

som krävs. Om ett fåtal hotell endast skulle göra detta blir det ingen trovärdighet i sifforna. 

Det som försvårar jämförelsen är att hotell är olika och kan inte jämföras då storleken på 

hotellen skiljer sig.  
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[…] styrda av branschen, för vi kan ju inte räkna åt ett hotell på ett nytt 

nyckeltal utan branschen måste skicka in den informationen […]  

(Intervju 1, 2017) 

 

 

Diskussion av resultatet 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet fokuserar på att skapa ett stabilt och dynamiskt samhälle samt siktar 

långsiktigt där mänskliga behov utförs (Ax & Kullvén, 2016). Informant 2 (Bilaga 3) stärkte 

detta genom att arbeta mot att vara ett inkluderande företag oavsett ålder, kön och ursprung. 

Fortsättningsvis menade Ax och Kullvén (2016) att social hållbarhet riktar sig på aspekter 

som exempelvis jämställdhet, mänskliga rättigheter och etnicitet. Jones et al. (2016) skrev att 

stora hotellkedjor idag arbetar med en arbetsmiljö fri från diskriminering, där personalen 

behandlas med respekt och artighet. Med detta menar Informant 2 (Bilaga 3) att ingen 

personal i företaget ska diskrimineras. Det handlar även om att kunna utbilda personalen på 

plats vilket hjälper företaget bli framgångsrik (Bilaga 3). Jones et al. (2016) menade att stora 

gästupplevelser initierar med sina medarbetare och att företaget arbetar mot att bygga en 

kultur där personalen känner sig uppskattade i en god arbetsmiljö. Informant 3 (Bilaga 3) 

beskrev att företag bör förbättra sin rekryteringsprocess där en relation byggs redan från 

grunden. Informant 4 menar att företaget mäter sin sociala hållbarhet genom att bygga 

relationer och jämföra relationen genom åren. Det var väsentligt för företagen att se över 

intern benchmarking för att identifiera utvecklingspotential i olika avdelningar (Sungsoo, 

2002).  

 

 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Under intervjun med Informant 1 framkom det att hotell idag har störst fokus på det 

ekonomiska när det kommer till nyckeltal (Bilaga 3). Mihalič, Žabkar och Cvelbar (2012) 

beskrev att detta är för att hotellen har högt påtryck från ledning och VD för att få 

verksamheten att gå runt. Trots att det framgår av Informant 4 att de arbetar i högre grad med 

ekologisk hållbarhet så understryks det att den ekonomiska hållbarheten är en viktig 
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grundsten föra att allt i verksamheten ska fungera (Bilaga 3). Chen, Legrand och Sloan, 

(2013) beskrev att alla tre aspekter måste arbetas ihop för att verksamheten ska uppnå 

maximal hållbarhet och att alla tre påverkar varandra mer eller mindre vilket gör det svårt att 

endast arbeta med en av aspekterna. Enligt Informant 1 arbetas det inte lika mycket med den 

ekonomiska hållbarheten, där beskrev informanten att hotellet vill framförallt ha hjälp med 

nyckeltal som kan kopplas till hotellets intäkter (bilaga 3). Detta kan bero på att hotellen inte 

vill diskutera ekonomi utan vill visa upp sin ekologiska och sociala hållbarhet för att framstå 

som ett hotell med miljöinriktning.  

 

Tidigare uppmärksammades den ekonomiska hållbarheten och idag fokuserar företag bland 

annat på kapitalutveckling och sysselsättningsskapande (Jones, Hillier & Comfort, 2016). 

Vilket betydde att hotell tidigare inte sett ekonomi som en aspekt inom hållbarhet utan mer ett 

måste för att få verksamheten att gå runt. Ho et al. (2000) beskrev att ekonomi är i högsta grad 

viktigast, vilket gör det självklart att hotellen har fokuserat på detta. Som Ax och Kullvén, 

(2016) berättade så är inte den ekonomiska hållbarheten i fas så får detta negativa 

konsekvenser för den sociala och ekologiska hållbarheten. Här instämmer Informant 2 om att 

finns det ingen av det tre hållbarhets aspekterna som kan fungerar utan den andra (Bilaga 3).   

 

Ekologisk hållbarhet 

Informant 3 (Bilaga 3) ansåg sig vara ekologiskt hållbara då de är anslutna till olika 

miljömärkningar. Däremot skrev Ax och Kullvén (2016) att ekologisk hållbarhet fokuserar på 

något bredare, det fokuseras på framtida och nuvarande generationers möjlighet för en god 

välfärd samt livsmiljö. Hotellet ansåg sig själva som ekologiskt hållbara på grund av sina 

inköp av miljömärkta produkter som exempelvis KRAV-märkta produkter. Detta styrks av 

Chen, Legrand och Sloan (2013) som skrev att det är väsentligt att hotell överväger att köpa 

mer ekologiskt eller närodlade råvaror. Så som Informant 5 (Bilaga 3) berättade är kvaliteten 

på maten är väsentlig och att närodlad mat står i fokus.  

 

Chen, Legrand och Sloan (2013) skrev att det gäller att undersöka miljöpåverkan i 

organisationen gällande operationer, verksamheter och färdiga produkter. Informant 5 (Bilaga 

3) förklarar att företaget mäter miljöpåverkan i organisationen, som exempelvis 

koldioxidutsläpp, sortering av avfall och energi. Därför hanterar hotelldrifter med stor 

ansträngning effekterna de har på miljön genom att mäta och minska koldioxidutsläpp (Chen 
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et al., 2013). Hotellets övriga inköp av produkter väljs varsamt och utefter hur energikrävande 

de är (Bilaga 3). Därför bör även all eliminering av avfall och utsläpp examineras varsamt 

(Chen et al., 2013). Fortsättningsvis skrev Proto et al. (2007) att medvetenheten kring 

hållbarhet har ökats och därför har en del mätinstrument utvecklats för att mäta och utvärdera 

prestationer. För cirka tio till femton år tillbaka har hållbarhet varit en fördel men idag är det 

något hotellgäster förväntar sig av hotellen (Bilaga 3). Proto et al. (2007) styrker att 

miljömärkning har blivit en huvudsaklig benchmarking-system samt en hjälp till 

konsumenternas val. I dagsläget har undersökningar påvisat att hotell har en av den största 

negativa påverkan på miljön (Chen, Legrand & Sloan, 2013). Av den orsaken anser hotell att 

det är väsentligt att både marknadsföra och profilera sig som ett miljötänkande hotell, detta 

för att ge en god image av hotellet till sina gäster (Bilaga 3). 

 

Benchmarking 

Enligt Min, Min och Chung (2002) är det väsentligt att hotellets medarbetare prioriterar att 

bygga gästrelationer eftersom det kan påverka gästens uppfattning av tjänstens kvalitet. På  

samma sätt som medarbetarna ska prioritera gästrelationer ska ledningen lägga fokus på 

relationen till och mellan medarbetarna för att skapa en god arbetsmiljö. Därför är social 

hållbarhet i fokus enligt Informant 5, då relationer byggs redan från grunden. Relationerna 

jämförs enligt Informant 5 beroende på hur stark relationen blir under åren. Enligt Informant 

2 ska ingen diskriminering ske samt att mångfald angående kön, ålder och ursprung är något 

som ska prioriteras. Det finns inga nyckeltal att använda och det skulle underlätta för att ge 

hotellbranschen siffror att arbeta med. Det kan vara bra om hotellbranschen sträcker sig 

utanför sin egna bransch och hitta vad Ax, Johansson och Kullvén (2015) beskrev som ”bäst i 

klassen”. Finns det andra branscher som arbetar med detta och mäter, är det till fördel då 

hotellen skulle kunna ta vara på detta och applicera det på sin egna verksamhet (Ax et al., 

2015). 

 

Att se över vilka ekonomiska mått sina konkurrenter arbetar med är något Informant 1 lägger 

mest fokus på. Detta är något som samstämmer med vad Min, Min och Chung (2002) skrev 

då en av benchmarkings främsta mål är att identifiera och jämföra mått med sina 

konkurrenter. Däremot är det inte av intresse för Informant 1 att jämföra andra mått än just 

ekonomiska nyckeltal. Detta för att Informant 1 beskriver att om hotellet skulle arbeta med 

hållbarhet skulle den ekonomiska aspekten ha störst fokus. För att företag ska kunna få 
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utvecklingsmöjligheter ska en del eller delar av sin verksamhet sättas i relation till andra 

företag (Ax, Johansson & Kullvén, 2015), men detta är något Informant 1 inte anser är viktigt 

då kostnader och intäkter är det enda som står i fokus. Detta blir svårt att övertala företaget 

om att alla aspekter inom hållbarhet kan leda till positiva siffror.  

 
Nyckeltal 

Det är av stor vikt att ha konkurrenter att jämföra sig med för att benchmarking ska bli 

effektfull och användbar (Visita, 2013). Detta beskriver Informant 4 är ett problem då deras 

hotellanläggning är så pass unik att det saknas jämförelseobjekt. Detta problem kan komma 

att uppstå för många hotell då det är svårt att hitta hotell som kan matchas med sin egna 

anläggning (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Trots jämförelseobjekten är en bristvara så 

finns intresset hos stora hotellkedjor att hitta nyckeltal för hållbarhet (Bilaga 3). Det 

diskuterades om att ta fram nyckeltal och intresset finns men det har inte kommit något 

konkret nyckeltal av dessa diskussioner mellan hotellkedjor och benchmarkingföretag. Detta 

stoppar dock inte hotellen från att arbeta med hållbarhet (Bilaga 3). För att de ska bli relevant 

och effektivt för hotellen att arbeta med benchmarking och hållbarhet måste mätvärden tas 

fram (Ho, Chan, Wong & Chan, 2000). Enligt Informant 2 så finns intresset att mäta hotellets 

hållbarhetsaspekter men de gör det inte då det saknas nyckeltal idag. Något hotellen kan 

använda sig av för att bevaka sin påverkan på miljön är EPI, detta kan också användas för att 

se kommande miljötrender (Chen, Legrand & Sloan, 2013). Informant 4 berättade att de 

arbetar med vatten, utsläpp och att inte påverka ekosystemet. Men då ingen mätning görs på 

deras miljöarbete vet Informant 4 inte hur mycket de sparar (Bilaga 3). Detta gör det 

intressant att ta fram nyckeltal för att se hur hotell kan minska och förbättra sina utsläpp på en 

mer detaljerad nivå. Det är av stor vikt att hållbara nyckeltal tas fram för enligt Jayawardena, 

Pollard, Chort, Choi och Kibicho (2013) har hotellbranschen en stor och negativ påverkan på 

växthuseffekten. Analysmodellen i figur 1 visar också på stor efterfrågan i nyckeltal för att 

det ska kunna gå att mäta och utveckla hållbarheten i hotellbranschen.  

Metod- och materialdiskussion 

I följande kapitel diskuteras metodval samt insamlingen av materialet. Det kommer även 

utvärderas hur det gick att använda sig av intervju för att få fram relevant information till 

arbetets syfte.  
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Datainsamling  

Datainsamlingen var första steget för att skaffa sig en egen bild om ämnet som undersöktes 

samt få en grund till vad intervju handlade om. Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

lägga tid vid urvalet av litteratur vilket uppsatsförfattarna tog i beaktning och granskade 

författare innan litteraturen valdes. Inga artiklar som inte blivit peer-reviewed användes i 

undersökningen för att källorna skulle vara trovärdiga och relevanta. För att artiklarna skulle 

ha relevans valdes nyckelorden benchmarking, hållbarhet, hotellbranschen, nyckeltal ut för att 

hitta rätt artiklar. Det fanns en risk att uppsatsförfattarna kunde missa relevanta nyckelord 

som kunde underlätta sökandet av information. För att det inte skulle bli eventuella 

misstolkningar var uppsatsförfattarna noggranna och varsamma vid översättning av artiklar 

som var skrivna på engelska för att just motverka detta.  

 

Intervju 

De kvalitativa intervjuerna gav uppsatsförfattarna stor nytta, de kunde kopplas till den 

teoretiska bakgrunden samt var relevant för slutresultatet. Den information som framkom via 

intervjuerna gjorde så att syftet och frågeställningen kunde besvaras. Intervjufrågorna berörde 

företagens hållbarhetsarbete mer än benchmarking. Detta för att kunna få en bredare kunskap 

om hur hotell arbetar med sina hållbarhetsfrågor.  

 

Fyra av intervjuerna utfördes över telefon och en under ett personligt möte på informantens 

arbetsplats. Intervjuerna beräknades att ta trettio minuter, tiden varierade beroende på hur 

mycket tid informanterna kunde avlägga och hur mycket diskussion som uppstod av frågorna. 

De diskussionerna som uppstod om hållbarhet och benchmarking gav uppsatsförfattarna en 

djupare förståelse av ämnet. För att intervjutillfället skulle vara bekväm för båda parterna 

valde informanterna en tid som passar för att intervjun skulle utföras i lugn och ro. 

Uppsatsförfattarna anpassade sig till tiden och hittade en avskild plats där intervjuerna kunde 

utföras ostörda. Detta för att utomstående inte skulle ta del av vad som diskuterades under 

intervjun.  

 

Eftersom det utfördes en semistrukturerad intervju var frågorna öppna och möjligheten för 

följdfrågor fanns. Det var till stor fördel att ha semistrukturerade intervjufrågor eftersom det 

skapade diskussioner och större förståelse om hur företagen arbetar i praktiken. 

Intervjufrågorna hade en låg standardisering på frågorna vilket gav informanterna friheten att 

tolka frågorna utifrån egna erfarenheter. Hade frågorna varit med högre grad av 
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standardisering kunde svaren bli mer konkreta och tydliga. Detta eftersom uppsatsförfattarna 

fick repetera och förklara frågorna med andra ord när informanten inte förstod frågan. 

Signifikansen i arbetet var hög då svaren på intervjufrågorna var liknade och informanterna 

hade samma värderingar när det kom till hållbarhet. Detta leder till en hög validitet eftersom 

resultatet av intervjuerna var enhetliga.  

 

Efter varje intervju analyserade uppsatsförfattarna den utförda intervjun föra att bryta ner det 

till resultatets olika rubriker. Detta gav uppsatsförfattarna en tydlig bild av hur resultatet 

skulle byggas upp och lade en grund till resultatdiskussionen. Skulle inte uppsatsförfattarna 

haft sina teman som i sin tur blev rubriker i resultatet hade arbetet försvårats.  

 

 

Etisk reflektion av studiens genomförande 

Under studien har det fyra etiska reglerna använts. Informanterna informerades om arbetes 

syfte och att all information kommer vara konfidentiell innan det deltog i intervjun (Bilaga 2). 

Efter detta berättade även uppsatsförfattarna om det fyra etiska reglerna vilket Bryman (2011, 

s. 131) påvisar är viktigt. För att det ska uppstå så lite misstolkningar gällande informationen i 

intervjuerna har informanterna givits en chans att läsa igenom de transkriberade intervjuerna 

innan arbetet skickas in för slutbedömning.  

 

 
Forskningsetisk uppföljning  

De vetenskapliga artiklar som användes var till största del grunden för den teoretisk bakgrund, 

dessa artiklar har valts efter inklusionskriterier för att artiklarna ska vara relevanta för arbetets 

syfte. Det går även att följa hur det vetenskapliga artiklarna hittats via databaser som 

tillhandahållits av Örebro universitet i sökmatrisen (Bilaga 1). Uppsatsförfattarnas modell om 

intervjudatainsamling möjliggjorde en lättare sammanställning av resultat och diskussion, 

som nedan presenteras som slutsatser. 

 

 

Slutsats 

Idag finns det endast ekonomiska nyckeltal som används inom benchmarking. Hotell har visat 

intresse för sociala och ekologiska nyckeltal med då dessa saknas på marknaden är det inget 
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hotell arbetar med idag. Men trots detta arbetar hotellen idag med social och ekologisk 

hållbarhet med mest fokus på det ekologiska, då vissa av hotellen har miljöcertifieringar och 

strävar efter ett så ekologisk verksamhet som möjligt. För att hotell ska kunna mäta sin 

hållbarhet krävs det att nyckeltal tas fram och att branschen börjar använda dessa för att 

resultatet ska bli trovärdigt. Detta för att kunna mäta varandras prestationer för framtida 

förbättringar.  

 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Användningen av benchmarking på hotell handlar om att jämföra sig med andra hotell och 

företag för att förbättra och utveckla sin organisation. Hotell som förstår vikten av den 

sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten och vill anpassa sin verksamhet till dessa, 

kan använda sig av benchmarking i ett hållbarhetskoncept. Genom att förstå betydelsen för sin 

personal och mänskliga behov, ekonomin i verksamheten samt hur verksamheten kan påverka 

och förbättra miljön.  

 

Framtida forskning kan ta hänsyn till hur hållbarhet i verksamheten kan leda till lönsamhet, 

som kan vara väsentligt för företagets ekonomiska hållbarhet. Detta kan även undersökas på 

gästernas perspektiv. En intressant jämförelse kan göras mellan hotell som jobbat med fokus 

på hållbarhetskoncept och hotell som inte har gjort det och jämföra resultaten.  

 

Benchmarking handlar om att jämföra sig med sitt företag eller bransch med andra företag 

eller branscher. En annan undersökning hade kunnat vara att jämföra benchmarking i ett 

hållbarhetskoncept i en annan bransch än hotell. Att jämföra utifrån tre olika specifika 

mätvärden som exempelvis återvinning, el och vattenförbrukning. 

 

För framtida forskning kan analysmodellen (figur 1) användas och utvecklas. Modellen kan 

användas som en utgångspunkt för att undersöka eller utveckla nya nyckeltal i framtiden. För 

att modellen ska vidareutvecklas kan även nya steg i modellen vara intressant att undersöka. 

Att ta fram nyckeltalen kan hotell utveckla och förbättra sina prestationer genom att jämföra 

dessa mot varandra. En intressant framtida undersökning är att samarbeta tillsammans med 

Visita i ett examensarbete eller magisteruppsats om att utveckla faktiska nyckeltal.  
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Mihalič, T., Žabkar, V., & Cvelbar, L.K. (2012). A hotel sustainability business model: 

evidence from Slovenia. Journal of Sustainable Tourism, 20:5, 701-719, doi: 

10.1080/09669582.2011.632092  

 

Min, H., Min, H., & Chung, H. (2002). Dynamic benchmarking of hotel service quality. 

Journal of Services Marketing, Vol. 16 Issue: 4, pp.302-321, doi: 

10.1108/08876040210433211 

  

Nationalencyklopedin. (2017a). Benchmarking. Hämtad den 07-04-2017 från 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/benchmarking  

 

Nationalencyklopedin. (2017b). Nyckeltal. Hämtad den 07-04-2017 från  

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyckeltal  

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Presley, A., & Meade, L. (2010). Benchmarking for sustainability: an application to the 

sustainable construction industry. Benchmarking: An International Journal, Vol. 17 Issue: 3, 

pp.435-451, doi: 10.1108/14635771011049380 

 

Proto, M., Malandrino, O., & Supino, S. (2007). Eco‐labels: a sustainability performance in 

benchmarking?  Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 18 

Issue: 6, pp.669-683, doi: 10.1108/14777830710826702 

 

Strategi2020. (2010). Nationell Strategi För Svensk Besöksnäring: Hållbar tillväxt för företag 

och destinationer. Hämtad den 07-04-2017 från 

http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf  

 

Sungsoo, P. (2002). Benchmarks in hospitality and Tourism. The Haworth Hospitality Press. 

 

Visita - Svensk Besöksnäring. (2013). Nyckeltalsundersökning. Hämtad den 07-04-2017 från 

https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-375900-dt-content-rid-2361159_1/courses/67016-20162-

inst6000/Nyckeltasundersökningen%202013.pdf  

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/benchmarking
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyckeltal
http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf
https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-375900-dt-content-rid-2361159_1/courses/67016-20162-inst6000/Nyckeltasundersökningen%202013.pdf
https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-375900-dt-content-rid-2361159_1/courses/67016-20162-inst6000/Nyckeltasundersökningen%202013.pdf


 

 34 

  

 

Xuchao, W., Priyadarsini, R., & Eang, L. (2010). Energy Policy: Benchmarking energy use 

and greenhouse gas emissions in Singapore´s hotel industry, 2010, Vol.38(8), pp.4520–4527 

doi: 10.1016/j.enpol.2010.04.006 

 

Källor  

Intervjuer med informanterna genomfördes mellan 23 mars och 12 maj 2017. 

Ljudupptagningar och transkriberingar förvaras hos uppsatsförfattaren Alexandra Östlund, 

Prästgårdsv. 7, 610 42 Gryt 

 

Figurförteckning  

Figur 1:  Uppsatsförfattarnas analysmodell
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Bilaga 2. Informationsblad 
 

 

  
Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro Universitet 

 

 

Informationsblad för examensarbete om hur väl benchmarkvärden stämmer överens 

med hållbarhetskonceptet. 
 

  

  

Vi är två studenter som söker er hjälp till vårt examensarbete om att undersöka hur väl 

benchmarkvärden stämmer överens med hållbarhetskonceptet. 
 

Syftet är att undersöka om det finns sociala, ekonomiska och ekologiska nyckeltal att använda 

i hotellbranschens hållbarhetsarbete.  

 

 

Intervjun kommer ta cirka 30min. 

  

Önskar ni läsa vårt arbete, får ni höra av er till oss på adresserna nedan.  

  

Tack för att ni har hjälpt oss i vår undersökning! 

 

 

Kontaktinformation: 

 

Ruth Westerlind  

Ruth.westerlind@gmail.com 

0705- 61 01 96 

 

Alexandra Östlund 

alexandra@ostlunds.eu 

0731- 40 00 41 

 

Handledare för examensarbete: 

Mats Carlbäck, lärare vid Restaurang- och hotellhögskolan 

Mats.Carlback@oru.

mailto:Ruth.westerlind@gmail.com
mailto:alexandra@ostlunds.eu
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Bilaga 3. Tabell över innehållsanalys  
 

 

Intervju 1 

Informant: 1  

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

Det som främst 

hotellen vill ha hjälp 

med är ekonomiska 

nyckeltal […]  

Hjälper hotell med att 

räkna ekonomiska 

nyckeltal 

ekonomiska nyckeltal  Ekonomisk 

hållbarhet/Benchmarking 

[…] styrda av 
branschen, för vi kan 

ju inte räkna åt ett 

hotell på ett nytt 
nyckeltal utan 

branschen måste 
skicka in den 

informationen […] 

För att kunna använda 

benchmarking måste 

hela branschen vara 

delaktig.  

Tilldela information   Nyckeltal  

[…] superintressant 
att ta fram nyckeltal 

och benchmarka för 
hållbarhet[…] 

Intresse för nyckeltal Ta fram nya hållbara 

nyckeltal  

Nyckeltal 

[…] det går inte att 
från komma att 

ekonomiska nyckeltal 

är mer intressant för 
hotell idag[…] 

Hållbarhet genom 

hela företaget behövs 

Se över annat än bara 

ekonomin  

Ekonomisk 

hållbarhet/Benchmarking  

[…]om man tänker 

kan ju hållbarhet göra 

det mer ekonomiskt 
men just nu tänker 

inte våra hotell så. 

Hotell tänker att 

hållbarhet och 

ekonomi inte går ihop 

Hitta sambandet  Ekonomisk hållbarhet, 

Ekologisk hållbarhet, 

Benchmarking  

[…] har färdigt vad vi 

erbjuder och vad 

hotellen behöver 
skicka in till oss 

dagligen. 

Fungerar så länge 

hotellen skickar in 

dagliga rapporter  

Beroende på 

frekvensnivån  

Benchmarking   

alla måste ju göra på 

samma sätt så våra 

siffror blir trovärdiga 

Alla måste göra 

samma för det ska bli 

rätt 

Trovärdighet  Benchmarking  

Vi har haft diskussion 

med stora kedjor om 
hållbarhet, men det 

har stannat där 

Stora kedjor har 

intresse och resurser  

Få företag att inse vad 

som är viktigt  

Nyckeltal  

Ne det blir inte så 
mycket arbete med 

hållbarhet då det 

flesta nyckel tal våra 

företag vill ha hjälp 

med är ekonomiska. 

Hotell idag vill se 

lönsamhet och siffror  

Siffrorna som 

bestämmer  

Ekonomisk hållbarhet,  

Ekologisk hållbarhet  
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[…] vårt största är 

just intäktsnyckeltal vi 
kan räkna på 

kostnader med det gör 

vi inte allt för ofta.  

Måste få företag att 

förstå vikten av andra 

saker än intäkter 

 

Intäkterna får mer 

fokus än kostnaderna 

Ekonomisk hållbarhet 

 

Intervju 2    

Informant: 2    

Citat Kondenserat citat Koder Tema  

Ja precis, vi är då ett 
svanen märkt hotell då 

vilket innebär att det 

är ett stenhårt äh, 
certifieringsprocess 

som man får genomgå 

[…] 

Hård certifieringsprocess 

på Svanen 

Allvarlig 

certifieringsprocess 

Ekologisk hållbarhet   

[…] mycket handlar 

om inköp men också 
spara på naturens 

resurser såklart då, 
som vatten, energi och 

så vidare. 

Inköp är viktigt men 

naturens resurser spelar 

också roll 

Betydande inköp Ekologisk hållbarhet   

Framförallt måste 
man liksom nå upp, 

man måste liksom ha 
gjort det redan det går 

liksom inte att anta en 
handlingsplan och 

säga att vi ska arbeta 

mot det […] 

Hård process för att 

införa Svanen 

Krångligt att uppnå 

Svanen 

Ekologisk hållbarhet  

[…] det är vartannat 

år skulle jag gissa på, 
dom skulle nog helst 

vilja komma varje år 

men dom har inte 

resurser för att klara 

av det. 

Frekvent kontrollbesök 

men avgränsade resurser 

för fler besök 

Inte lika effektivt 

kontrollbesök 

Ekologisk hållbarhet   

[…] måste skicka in 

alla papper varje år 

och så granskas dom 
utav svanen då och 

sen på kontrollbesöket 
då kommer dom och 

tittar i verkligheten om 

det stämmer verkligen 
överens med det sättet 

vi sagt 

Svanen rapporten ska 

stämma överens med 

kontrollbesöket  

Effektivt 

kontrollbesök 

Ekologisk hållbarhet 

[…] det är ju mycket i 

kommunikationen och 

kunskapen och det är 
inte alltid så lätt, 

Viktigt med 

kommunikation och 

kunskap oavsett 
utmaningar 

Effektiv 

kommunikation och 

kunskap 

Social hållbarhet  
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oavsett ämne så kan 

det finnas utmaningar. 

[…] liksom sängarna 

och sänglinnen är 

svanen märkta bland 

annat och snickeri 

som kommer från 
Sverige är också 

svanen märkta, tv 
apparaterna är ju… 

dom är nog inte 

svanen märkta men 
dom drar så lite 

energi. 

Svanen märkta möbler 

och energisnåla tv-

apparater 

Påverkar mindre 

miljön 

Ekologisk hållbarhet   

[…] ljuskällor är 

självklart LED i alla 

hotellrummen och 

golven är också 

svanen märkta […] 

Belysning är LED och 

golven är miljövänliga 

Miljövänliga alternativ  Ekologisk hållbarhet   

Vi mäter inte det 

riktigt faktiskt men 

däremot har vi uttalat 
att vi jobbar emot att 

liksom vara en 

inkluderande, att vi 

liksom har en stor 
diversity, att vi liksom 

jobbar för att ha 

mångfald när det 
gäller både kön och 

åldrar och ursprung 

och allt sånt där […] 

Har ej nyckeltal för att 

mäta social hållbarhet 

men jobbar mot mångfald 

gällande kön, ålder och 

ursprung  

Jobba mot att vara 

inkluderande  

Social hållbarhet  

[…] vi pratar mycket 

om det här vad heter 
det, tripple bottom line 

är ju, att det inte 
kommer bli någon 

ekologisk hållbarhet 

om inte dom här andra 
också sitter liksom 

[…] 

Blir ej ekologisk hållbart 

utan social och 

ekonomisk hållbarhet  

Jobba med varandra än 

mot varandra 

Ekologisk, social 

och ekonomisk 

hållbarhet  

[…] det var en 

jättestor 

konkurrensfördel för 

kanske 10–15 år, nu 

kanske det är mer en 
hygienfaktor att det 

blir att man förväntar 

sig att ett hotell jobbar 
med […] 

Hållbarhet gick från att 

vara en konkurrensfördel 

till hygienfaktor  

Inte lika betydelsefull Ekologisk hållbarhet   

[…] så det är 

egentligen det att det 
finns ett gott samhälle, 

och att man också 

Gott samhälle, följa lagar 

och regler, uppfylla krav 

gällande miljö och hälsa  

Uppfylla lagar, regler 

och krav 

Social hållbarhet   
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agerar korrekt när det 

gäller lagar och regler 
och sånt, som kommun 

att man uppfyller alla 

krav både när det 

gäller miljö och hälsa 

[…] 

[…] genom att gå det 

här snabba spåret och 
försökt validera tror 

det var 15–20 kockar i 

(stad) någonstans där 
man då utbildade 

köksmästare för att 
kunna validera dom 

som kommer utifrån. 

Snabba spåret och 

validera i 

rekryteringsprocessen 

Effektiv 

rekryteringsprocess 

Social hållbarhet  

[…] där vi kan hjälpa 

till mycket och få in 

folk på ett bra sätt och 
utbilda på plats och 

mycket sånt, så det 
tror jag är en sån 

trend och det kommer 

ju att hjälpa oss att bli 

framgångsrika […] 

En trend är att kunna 

utbilda personal på plats 

Framtida trender  Social hållbarhet   

[…] gammal 
ventilationsanläggning 

som drar alldeles för 

mycket energi […] 

För gammal 

ventilationsanläggning 

Ändra rutin Ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet   

[…] att frukosten och 

restaurangen jobbar 
mer ekologiskt och 

med mer fair trade det 
är något jag ser som 

kan utvecklas mycket 

[…] 

Jobba med ekologisk mat 

och införa fair-trade i 

köket  

Utveckling av mat och 

fair-trade 

Ekologisk hållbarhet  

 

 

 

 

Intervju 3    

Informant 3    

Citat Kondenserat citat Koder  Tema  

Vi arbetar hyfsat 

försiktigt kanske vill 

jag uttrycka mig, vi är 
med i svanen alltså 

anslutna till svanen 
och är certifierade och 

arbetar enligt deras 

villkor eller kriterier 
[…] 

Följer 

certifieringsprocessen 

enligt Svanen.  

 Allvarlig 

certifieringsprocess 

Ekologisk hållbarhet   
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Det senaste vi har gjort 

är att vår köksmästare 
har upptäckt att det går 

mycket svinn på 

plastsäckar. […] då 

införde man säckar 

som man själv 
bestämmer hur stora 

de ska vara och man 
har gjort det i hela 

restaurangen och i 

våra caféer och även 
på 

lokalvårdsavdelning. 

Personalen hittar sätt 

att minska 

miljöpåverkan.  

Personalen är 

medveten om miljön  

Ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet   

[…] där igenom 

hoppas vi på att vi gör 

en besparing på 

plastförbrukning […] 

Genom att minska 

miljöpåverkan hoppas 

hotellet på besparing.  

Framtida planer Ekonomisk 

hållbarhet   

Vi har diskuterat om 
vad vi ska ta för steg 

men vi har inte kommit 

till något beslut än. 

Diskussion har tagits 

men inga beslut har 

åstadkommits.  

Krävs handling  Nyckeltal  

I och med svanen 

certifiering så blir vi 

automatiskt väldigt 

fokuserade på det 
ekologiska, vad är det 

för produkter vi köper 

in om dem är 
miljömärkta eller 

kravmärkta […] 

Med tanke på svanen 

tror sig hotellet vara 

ekologiskt hållbart. 

Räcker svanen? Ekologisk hållbarhet   

För personal […] eller 

arbetar med att hålla 

kvar eller utveckla 
våra medarbetare, vi 

försöker att våra 
medarbetare ska växa 

inom bolaget eller 

koncernen. 

Hotellet fokuserar på 

att behålla personal 

med vidareutbildning.  

Långsiktiga steg inom 

verksamheten 

Social hållbarhet   
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Genom att ha startat 

upp hotellets akademi 
[…] Så det ligger i 

fokus nu att vi startat 

upp en akademi, så vi 

har vidare utbildning 

för att ta vara på de 
talanger vi har inom 

våra bolag. Den 
sociala är det vi 

diskuterar men inte 

kommit så långt på 
[…] Så där har vi inte 

gjort mer än att vi 
satsat pengar i olika 

välgörenhets 

organisationer. 

Hotellet har startat en 

akademi för att vidare 

utbilda personal.  

Långsiktig satsning  Social hållbarhet   

[…] mätningen där har 

väl vi mer i vår 

gästnöjdhet, äää men 
den mäter inte på 

enskild individ. 

Hotellet mäter 

gästnöjdhet men inte 

enskilt.  

Se över fler mätetal Social hållbarhet   

Utan man ska tänka på 

det här eventet runt 

omkring […] när det är 

rekryteringsprocesser 

så man kommer ifrån 
det standardiserade 

processen. 

Hotellet vill hellre 

införa 

rekryteringsprocesser 

och ta bort den 

standardiserade 

processen.  

Införa nya 

rekryteringsprocesser  

Social hållbarhet  

[…] sen kommer vi 

tänka på hur 

hållbarheten och ha 
miljösyn på ett eller 

annat sätt, eller så 
måste vi också vända 

på det att vi vill ju 

använda lokala 

råvaror så mycket som 

möjligt men är 
begränsade då vi inte 

har tillgång till den 

volymen vi behöver. 

Hotellet tar hänsyn till 

miljön men lokala 

råvaror har ej 

möjlighet att leverera 

volymen som krävs.  

Låga möjligheter för 

att leverera stora 

volymer 

Ekologisk hållbarhet   

[…]vi borde profilera 

oss eller på något sätt 

visa att vi jobbar med 

hållbarhet […] 

Hotellet vill profilera 

sig som hållbara.  

Framtida mål  Ekologisk hållbarhet  

Jo, jag tror det kan 

göra skillnad i vissa 

gästers val. 

Hotellet tror sig att 

hållbarhet kan göra 

skillnad i gästernas 

val.  

Marknadsföra sig med 

hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet   
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Intervju 4    

Informant 4    

Citat Kondenserad citat Koder  Tema  

ja alltså vi jämför oss 

med oss själva för att 

det finns ju inte andra 

som är likadana som 

oss själva så det är 

omöjligt[…] 

Det är svårt för hotell 

att jämföra sig med 

andra då varje hotell 

är unikt 

Jämförelseobjekt 

saknas  

Ekonomisk hållbarhet  

[..]att vi är i ett 

speciellt situation 

vilket vi är väldigt 

tacksamma för 
eftersom vi inte heller 

behöver ge bort några 

pengar till någon om 

det går bra liksom så 

att vi kan investera i 

verksamheten igen. 

Här kan hotellet 

investera i sig själv 

istället för att betala ut 

till ägare eller ledning.  

Investera i sin egna 

verksamhet  

Ekonomisk hållbarhet 

[…]att när man tänker 

på vår restaurang 

genast tänka på att 

dom jobbar med bra 

ekologiskt och att det 

är jätteseriöst[…] 

Det vill att 

restaurangerna ska 

vara det självklara 

valet när man vill ha 

ekologisk mat 

Självklart val Ekologisk hållbarhet  

[…] men det handlar 

dels om hur mycket 

avfall vi sorterar, det 

handlar om 

koldioxidutsläpp i 

verksamheten eller i 

kåken, energi i huset, 

så det är lite blandat 

Hotellet arbetar flitigt 

med många 

hållbarhets vinklar.  

Hållbarhet i fokus Ekologisk hållbarhet 

[…] så jag hade 

önskat att alla hade 

varit mer engagerade 

men det är någonting 

man får hålla på att 

nöta och nöta och inte 

ge sig liksom[…] 

Hotellet ger ut och 

tilldelar information 

om ekologisk 

hållbarhet men det 

önskar att personalen 

vore mer delaktig.  

Engagera personal  Ekologisk hållbarhet 

om man inte har 

ekonomisk hållbarhet 

men om man inte har 

sunda finanser och 

bedriver en 

verksamhet som inte 

går i vinst så finns det 

inte kvar liksom 

Det gäller att alla tre 

hållbarhets aspekter 

fungerar för att 

verksamheten ska gå 

runt, speciellt den 

ekonomiska delen.  

Helhet krävs  Ekonomisk hållbarhet 

[…] det ju mer om 

relationer skulle jag 

säga, att man ser hur 

Företaget mäter social 

hållbarhet genom 

Relationsbyggande  Social hållbarhet  
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en relation byggs upp 

och hur en relation 

blir starkare och 

starkare med åren.  

relationerna som 

byggs i företaget.  

Det handlar dels om 

hur mycket avfall vi 

sorterar, det handlar 

om koldioxidutsläpp i 

verksamheten eller i 

kåken, energi i huset, 

så det är lite blandat.  

Företaget mäter 

faktorer som kan 

påverka miljön, som 

exempelvis 

koldioxidutsläpp, 

energi.   

Mäta miljöpåverkan Ekologisk hållbarhet  

 

Intervju 5    

Informant 5    

Citat Kondenserat citat Koder  Tema  

Sorterar sopor. Handlar 

närproducerad mat i 

största mån för att 

minska transport osv. 

 Arbetar med 

hållbarhet så i den 

utsträckning de kan  

Arbetar i steg Ekologisk hållbarhet  

Tar hand om vår 

personal, alla ska trivas 

på jobbat. Handlar 

fairtrade i viss mån. 

Vårdar om sin 

personal så de vill 

stanna och arbeta hos 

oss 

Personalen är viktig Social hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet 

Maten är viktigast för 

oss. Vi hade kunnat 

köpa lägre kvalitet på 

råvaror men det är 

oerhört viktig med bra 

kvalité på maten så det 

kommer vi inte rucka 

på även fast vi skulle 

kunna köpa betydligt 

billigare sämre råvaror. 

Maten har störst 

betydelse, bara hög 

kvalitet är tillåtet  

Kvalitet före kvantitet  Ekologisk hållbarhet 

Vi vill bygga 

solpaneler så att vi blir 

självförsörjande på el. 

Vi har stor trädgård 

med potential för att 

odla mer egna örter, 

växter. Laddstation för 

elbilar.  

 

Vill utveckla sitt 

hållbarhet tänk i steg 

för att gynna 

verksamheten  

Gynna verksamheten 

och utvecklas  

Ekologisk hållbarhet, 

Ekonomisk 

hållbarhet  
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Bilaga 4. Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor 

Denna intervju kommer att spelas in och användas i syfte med ett examensarbete Ruth 

Westerlind och Alexandra Östlund gör på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. All 

information och personuppgifter som sägs kommer att kodas och det är bara Ruth, Alexandra 

och handledare Mats Carlbäck som kommer kunna ta del av dessa uppgifter. Intervjun kan 

avbrytas när som helst om så önskas av informanten.   

 

Vill ni läsa arbetet får ni gärna höra av er till Alexandra eller Ruth. 

 

Syftet med arbetet är: Syftet är att undersöka om det finns sociala, ekonomiska och 

ekologiska nyckeltal att använda i hotellbranschens hållbarhetsarbete. 

 

Hållbarhet:  
 

• Hur jobbar ni med hållbarhet? 
 

• Arbetar ni med några speciella hållbarhetsfrågor just nu? (när ni bygger nytt hotell) 

 

• Det finns ju social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

 

• Är dessa aspekter något ni känner till och arbetar med?  

 

• Hur mäter ni social hållbarhet  

• Hur mäter ni ekonomisk hållbarhet  

• Hur mäter ni ekologisk hållbarhet  

 

• Om ni imorgon skulle börja en plan för dessa aspekter ni arbeta mindre med, hur 

skulle ett sånt arbete läggas upp? 

 

• Och hur mycket satsar ni på de tre ovanstående aspekter? 

 

• Har ni några speciella nyckeltal ni använder er av och hur mäter ni dem? 

 

• Vad är det kommande trenderna som finns inom aspekterna?  

 

• Vad är det framtida trenderna inom hållbarhet för er? 

 

• Vilka är era huvudmål i ert hållbarhets arbete? 

 

• Tre saker du vill utveckla gällande hållbarhet 
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