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Abstract 

As of today, there is a problem caused by the lack of any unambiguous research on social 

sustainability from either a stakeholders requirements, economic perspective or any 

presentation of social sustainability from the hotel leaders perception. The purpose of this 

study is to examine the hotel leaders perception of social sustainability and if it differs between 

independent and chain hotels in Sweden today. The hotel leaders perception of the hotels social 

sustainability work is studied from the stakeholders requirement, the connection between 

social- and economic sustainability and also accounting in social sustainability. A quantitative 

survey has been conducted in this study, in the form of a survey that have been answered by 

30 hotel leaders from independent hotels and 30 hotel leaders from chain hotels in Sweden, 

these have been studied from their perception of the hotels social sustainability work. The result 

shows that there is no statistically significant relationship between the variables hotel type and 

the hotel leaders perception. Therefore it is not possible to reject the null hypothesis since there 

is no relationship between the hotel leaders perception of the different types of hotels 

concerning the hotels social sustainability work. However, the study has identified two 

independent variables, the geographical location of the hotel and the age of the hotel, that 

shows a statistically significant relationship from the hotel leaders perception of the hotels 

social sustainability work within independent and chain hotels. 
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1 Bakgrund 

1.1 CSR kopplat till hållbarhet och definition 

Corporate Social Responsibility (CSR) definieras som företagens ansvar i samhället utifrån tre 

hållbarhetsområden - ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet (Grankvist, 2012). 

Litteraturen inom CSR delar in företagens syn på CSR på två sätt. Antingen drivs CSR 

självständigt inifrån organisationen utifrån företagsledares personliga moral, eller så påverkar 

yttre drivkrafter såsom myndigheter, media och konsumenter (Jutterström & Norberg, 2011). 

Grafström, Göthberg och Windell (2015) och Grankvist (2012) belyser att begreppet CSR 

börjar ersättas mot hållbarhet och hållbart företagande, där Grankvist (2012) förklarar att 

hållbarhet är det mest använda och fördelade begreppet. Vidare förklarar Granqvist (2012) att 

företag vanligtvis tillämpar hållbarhet som begrepp och arbetar med frågan, eftersom hållbarhet 

kan vara användbart för att beskriva ett företags strävan att agera på ett långsiktigt och 

ansvarsfullt sätt. 

  

Företags användning och integrering av CSR ökade under början av 2000-talet och idag 

förväntas stora företag arbeta med CSR. I mätningar år 2009 visade att 75 procent av Sveriges 

100 största företag arbetar med CSR (Jutterström & Norberg, 2011). 

  

Grafström et al. (2015) förklarar att företag idag tillämpar CSR utan att reflektera över varför 

de tar ett ansvar inom social hållbarhet eller på vilket sätt de borde göra det. CSR bör enligt 

Grafström et al. (2015) ses som en affärsstrategi som följer samma ton som företagets 

verksamhet och övriga strategi. Det är endast företaget som kan avgöra hur mycket och vilket 

perspektiv som ska läggas på ansvaret inom social hållbarhet. Grafström et al. (2015) förklarar 

vidare att det är företags skyldighet att förstå vilket socialt sammanhang de befinner sig i, samt 

vad omgivningen förväntar sig. Det blir avgörande eftersom förväntningar och uppfattningar 

om vad som anses som ansvarsfullt förändras över tid, och för att behålla sin legitimitet bör 

företag utveckla förmågan att lära av detta (Grafström et al., 2015). 

1.2 Definition av social hållbarhet  

Grunden i denna studie kommer utgå från CSR´s hållbarhetsområde om social hållbarhet, med 

vidare inriktning på hotelledares perception och deras syn på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete. Fortsättningsvis har vi valt att beteckna begreppet CSR inom området för 

social hållbarhet, eftersom social hållbarhet är huvudområdet som studien kommer fokusera 

på. Grankvist (2012) definierar begreppet social hållbarhet utifrån att företag bedriver sin 

verksamhet med hänsyn till samhällsmedborgares hälsa och välbefinnande, både för 

medarbetare, underleverantörer, affärspartners och konsumenter. Carlbäck (2015) ger en 

aspekt på social hållbarhet med koppling till medarbetare, exempelvis folkhälsan, social 

rättvisa, arbetsrätt, samhällsfrågor, jämställdhet, utbildning och kompetensutveckling, 

arbetssäkerhet och mångfald. Ett exempel där företagsledare ställer sig i en kritisk 
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försvarsställning kan vara “Vi tar ju redan samhällsansvar. Vi betalar lön till de anställda och 

skatt till staten, och på dessa båda sätt bidrar vi till samhällsutvecklingen” (Grankvist, 2012, s. 

91). Grafström et al. (2015) anser däremot att det handlar om att utgå från den egna 

verksamheten och förändra omvärlden på ett positivt sätt. På så sätt riskerar företag som enbart 

skänker pengar till välgörenhet att bli kritiserade.  

1.3 Ledares perception inom social hållbarhet 

Begreppet ledare kan användas som ett samlingsnamn av principer för ledande roller, men 

också för att beskriva en ledares arbete och handlingar (Strannegård & Jönsson, 2015). Utifrån 

det omfattande begreppet ledare, har urvalet i denna studies enkätundersökning engagerat 

ledare som är hotellchefer eller ”general managers” inom svenska hotellverksamheter. Ett 

antagande har gjorts utifrån att dessa två ledartyper har den största kunskapen om socialt 

hållbarhetsarbete i verksamheten. Carlbäck (2015) definierar ”general managern” som 

synonymt med verkställande direktör eller hotelldirektör. Denna befattning är hotellets högsta 

chef och den huvudsakliga arbetsuppgiften är att hotellet drivs på bästa sätt. Carlbäck (2015) 

förklarar att en hotellchef är ansvarig för hotellverksamheten och är ofta anställd som 

mellanchef under hotelldirektören. Arbetsuppgifterna är att fördela arbetet mellan 

enhetscheferna, samordna verksamheten, motivera personal och skapa en gruppkänsla. 

  

I studien undersöks hotellchefer och ”general managers” subjektiva perception på hotellets 

sociala hållbarhetsarbete. Begreppet subjektiv definieras som “den som utgår från sina egna 

känslor och åsikter och inte tar hänsyn till fakta” (Nationalencyklopedin, u.å). Begreppet 

perception förklaras som “att bli varse (medveten) om vad som händer omkring en. Perception 

handlar också om hur man förstår och använder informationen om omvärlden” 

(Nationalencyklopedin, u.å). Det har genomförts en annan undersökning av Crilly et al. (2008, 

refererad i Borglund & Norberg, 2011), där mellanchefer på multinationella företag visar att 

värderingar har betydelse för ansvarstagande. Borglund och Norberg (2011) förklarar en 

bestämd attityd till social hållbarhet ligger nära till hands för ledande befattningshavare inom 

olika företag, som indikerar på att företaget behandlar frågor om social hållbarhet med en 

bestämd attityd. 

  

Undersökningar har gjorts gällande företagsledares attityder till socialt hållbarhetsarbete 

(Rashid & Ibrahim, 2002; Hine & Preuss, 2009, båda refererade i Borglund & Norberg, 2011). 

Det mönster som framträder inom detta område är att neutrala värderingar har ett övertag, men 

att personliga värderingar är en stor avgörande faktor (Borglund & Norberg, 2011). Det 

engelska begreppet ”employer branding” är ett samlingsbegrepp för hur företagsledare kan 

marknadsföra sig gentemot och attrahera potentiella eller nuvarande medarbetare. På så sätt 

kan företagsledningens sociala hållbarhetsarbete användas för att skapa en stimulerande 

arbetsplats för potentiella och nuvarande medarbetare (Grafström et al., 2015).   
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1.4 Definition av hotelltyper 

Den svenska hotellmarknaden domineras av fristående hotell, däremot pekar trenden mot en 

ökning av kedjehotell (Carlbäck, 2015). Carlbäck förklarar att det finns olika definitioner av 

olika hotelltyper, som företagsägda hotell, ”management company”, franchisehotell, hotell som 

fastighetsföretag, fristående hotell eller kedjehotell, där de två sistnämnda kommer vara 

huvudfokus i denna studie. Carlbäck (2015) förklarar vidare att inom den svenska 

hotellbranschen idag råder det diskussioner om vilken kategori av fristående- eller kedjehotell 

som anses vara mest föredömlig. 

  

Ett fristående hotell bedrivs som en enskild verksamhet utan koppling till en 

hotellkedjekoncern (Carlbäck, 2015). Carlbäck förklarar fördelarna med att ett hotell klarar sig 

bra utan att ansluta sig till en hotellkedja. Till exempel kan ett extremt bra läge vara en stor 

fördel, en arkitektoniskt utmärkande byggnad, som ishotellet i Jukkasjärvi eller förmågan att 

skapa ett boutiquehotell, det vill säga ett unikt koncept och design som gör att det fristående 

hotellet sticker ut från mängden. Andra fördelar som Carlbäck (2016) identifierat med att vara 

ett fristående hotell är termer av frihet, bättre kontroll över beslut, självständighet, skatter och 

avgifter kopplade till kedjeverksamheter undviks samt kortare och snabbare beslutsfattande. 

Vidare i denna studie kommer fristående hotell definieras som hotellverksamheter med ett 

enskilt varumärke utan någon anknytning till en större hotellkedjekoncern. I begreppet 

fristående hotell exkluderas aktörer som bedriver camping-, pensionat-, bed and breakfast eller 

vandrarhemsverksamheter. 

 

Däremot definieras kedjehotell som en grupp av hotell som ingår i en hotellkedjekoncern och 

som delar ett gemensamt varumärke, med syfte att skapa en bättre marknadsposition som följd 

av gemensam marknadsföring, försäljningskanal och lojalitetsprogram (Ivanova & Rahimi, 

2016; Carlbäck, 2015). Genom att hotellverksamheter väljer att ansluta sig till en 

hotellkedjekoncern uppstår skalfördelar, ökad nettoförtjänst, tillgänglighet till verktyg och 

lojalitetskort, varumärkesvärde samt kontinuerlig innovation (Carlbäck, 2016). I en lista från 

Visita (B. Arnek, Personlig kommunikation, 2018-12-13) med samtliga hotell i Sverige, är 

bland annat hotellkedjekoncernerna Best Western Hotels, Nordic Choice Hotels, Scandic 

Hotels, Elite Hotels, Nobis Hospitality, Petit Hotels, ESS-group och Group listade. Det är dessa 

hotellkedjekoncerners hotell som deltagit i denna studie. Håkansson (2013) nämner ett antal 

fördelar med att vara ett kedjehotell. Några av fördelarna är möjligheten för medarbetarna att 

byta arbetsplats internt, bedriva sin hotellverksamhet utifrån ett starkt varumärke samt att 

förtroendevalda kan bevaka frågor på högre nivå i koncernen än inom den enskilda 

arbetsplatsen. Vidare i denna studie kommer kedjehotell definieras som hotellverksamheter 

som ingår i en hotellkedjekoncern, där det finns en koncernledning, möjligtvis en eller flera 

ägare samt flera hotellverksamheter under samma varumärke. 
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1.5 Social hållbarhet i hotellbranschen 

Under de senaste 25 åren har hotellbranschen utvecklats exponentiellt och betraktas idag som 

en global bransch. Socialt hållbarhetsarbete inom hotellbranschen har generellt visat sig vara 

av ett större intresse för hotellägare och potentiella investerare än tidigare (Jones, Hillier & 

Comfort, 2014). Därav bör hotellbranschen, som stor del av hela besöksnäringen, möta 

samhällets förväntningar att stödja sina medarbetare och lokalsamhället genom social 

hållbarhet (Maciej & Jadwiga, 2016). 

  

Carlbäck (2015) förklarar att hotellverksamheter som arbetar med sociala hållbarhetsarbeten 

kan med små medel skapa goda relationer och en tydlig positiv image. Genom att 

hotellverksamheter satsar på att förbättra sitt sociala hållbarhetsarbete, nämner Carlbäck (2015) 

att det skapar nöjdare medarbetare som får en säkrare och tryggare arbetsmiljö med minskad 

sjuk- och skadefrånvaro. Maciej och Jadwiga (2016) förklarar även att medarbetare på hotell 

som arbetar med sociala hållbarhetsarbeten kan förvänta sig att löner betalas ut i rätt tid, 

permanent yrkesutveckling i form av tillgång till kurser och utbildning och eliminering av 

diskriminering vid rekryteringsprocessen. Enligt Carlbäck (2012) fokuserar hotelledare på 

kedjehotell i större grad på medarbetarnas effektivitet jämfört med hotelledare på fristående 

hotell. Fortsättningsvis förklarar Maciej och Jadwiga (2016) att hotellverksamheter som arbetar 

med sociala hållbarhetsarbeten bygger upp en positiv bild bland medarbetarna, vilket skapar 

en trovärdig arbetsplats som attraherar nya medarbetare men samtidigt håller kvar de 

nuvarande. 

1.6 Problematisering 

Njite, Hancher och Slevich (2011) förklarar att en samhällseffekt av social hållbarhet kan liknas 

med en ”me too”-effekt, där social hållbarhet på samma sätt kan skapa en trend och att företag 

samt ledare inte har råd att undvika frågan. Vissa hotelledare uppger att social hållbarhet är ett 

sätt att utföra aktiviteter som förebyggande medel för lönsamhet (Njite et al., 2011). Andra 

hotelledare som deltog i undersökningen av Njite et al. (2011) förklarade att socialt 

hållbarhetsansvar är en del av deras liv och värderingar. Vidare förklarar Njite et al. (2011) att 

vissa hotelledare anser att sociala hållbarhetsarbeten är en moralisk skyldighet och att alla 

måste agera ansvarsfullt mot miljön.  

  

Hotelledare, specifikt på kedjehotell, har en betydande roll i att påverka livskvalitén hos sina 

medarbetare i form av socialt hållbarhetsarbete, utöver att medarbetarna erbjuds ett arbete 

(Bynum-Boley & Ayscue, 2016). Genom att hitta sätt att öka medarbetares livskvalitet, blir 

medarbetarna mer lojala vilket leder till bättre kundservice (Bynum-Boley & Ayscue, 2016). 

  

Ämnets problematik är till stor del att det inte finns någon forskning utifrån svenska 

hotellbranschen, gällande hotelledares perception utifrån olika områden på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete. Det första är att hotellverksamheter har en ambition till att leva upp till 

outtalade och uttalade förväntningar som ställs av olika intressenter på deras sociala 
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hållbarhetsarbete (Grafström et al., 2015). En ytterligare problematik kan kopplas till 

sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet utifrån det Grafström et al. 

(2015) identifierar att tidigare studier inte visar ett entydigt resultat om det finns ett samband 

mellan social hållbarhet och ekonomisk lönsamhet. 

 

Det går även att urskilja en problematik gällande hotelledares perception på redovisningssystem 

av social hållbarhet och skillnaden mellan fristående- och kedjehotell. Tidigare forskning har 

identifierat att stora hotellkedjor implementerar socialt hållbarhetsarbete i sin affärsstrategi, 

samt att mindre hotellverksamheter förstått fördelarna med denna implementering, men inte 

gjort det i samma utsträckning som kedjehotellen (Maciej och Jadwiga, 2016). En följd av detta 

är det som Ammenberg (2012) nämner att rapporteringssystem eller andra verktyg för socialt 

hållbarhetsarbete som fungerar i större verksamheter, överförts till mindre verksamheter utan 

anpassning till deras förutsättningar.  

 

En annan faktor som har stor inverkan på verksamhetens sociala hållbarhetsarbete förklarar 

Husted, Jamali och Swaffar (2016) är verksamhetens geografiska läge. Withisuphakorn och 

Jiraporn (2016) har även identifierat att verksamhetens ålder har inverkan på graden av 

investeringar i socialt hållbarhetsarbete.  

1.7 Syfte 

Syftet med studien är att skildra om intressenters krav, sambandet mellan social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet, redovisningssystem, hotellets geografiska och hotellets ålder har 

inverkan på hotelledares perception inom hotellets sociala hållbarhetsarbete, och om det skiljer 

sig mellan fristående- och kedjehotell i Sverige idag.  

1.8 Frågeställning utifrån hypoteser 

Den huvudsakliga frågeställningen fokuserar på att jämföra hotelledares perception inom 

hotellets sociala hållbarhetsarbete, utifrån om de arbetar på ett fristående hotell jämfört med 

kedjehotell. Utifrån det har fem hypoteser tagits fram, som studien är baserad på.  

 

Hypotes 1: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av en mer instämmande 

perception på att intressenter ställer krav på hotellets sociala hållbarhetsarbete till skillnad 

från hotelledare på svenska fristående hotell. 

Hypotes 2: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

på att det finns ett samband mellan social- och ekonomisk hållbarhet till skillnad från 

hotelledare på ett fristående hotell. 

 

Hypotes 3: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

att tillämpa redovisningssystem inom social hållbarhet till skillnad från hotelledare på ett 

fristående hotell.   
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Hypotes 4: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

till hotellets sociala hållbarhetsarbete om de arbetar på ett hotell etablerat i ett samhälle med 

fler än 50 000 invånare, jämfört med hotelledare som arbetar fristående hotell etablerade på 

landsbygden.  

 

Hypotes 5: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

till hotellets sociala hållbarhetsarbete om de arbetar på äldre hotell, jämfört med hotelledare 

som arbetar på yngre fristående hotell i Sverige. 

1.9 Ämnesrelevans 

Hotellbranschen påverkas av trender såväl som samhällsaktuella diskussioner inom ämnet 

social hållbarhet. Hotelledare har den primära uppgiften att förhålla sig till de yttre krav och 

förväntningar som ställs av externa och interna intressenter utifrån dessa trender och 

diskussioner, samtidigt som det skapas en ekonomisk hållbarhet i hotellverksamheten. Socialt 

hållbarhetsarbete är således relevant att diskutera utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, 

vilket inkluderas i området styrsystem som del av FAMM (Five Aspects of Meal Model). 

Studien är på så sätt även relevant att koppla till ämnet Måltidskunskap och värdskap. Om 

hotelledare har en positiv perception gällande att det finns ett samband mellan social hållbarhet 

och ekonomisk hållbarhet, ger det goda förutsättningar för medarbetarna att ge gästen ett gott 

värdskap under deras hotellvistelse.   

2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är baserad på en struktur som visas i Figur 1. Strukturen utgår 

från hotellets sociala hållbarhetsarbete inom både fristående- och kedjehotell. Utifrån 

hotelltyperna fokuseras det på hotelledares perception i förhållande till intressenters krav på 

hotellets sociala hållbarhetsarbete, sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet samt redovisningssystem för social hållbarhet. Dessa tre fokusområden utvecklas 

vidare till varsin hypotes, som talar för att det finns en skillnad i hotelledares perception om 

hotellets sociala hållbarhetsarbete utifrån om de arbetar på ett kedjehotell jämfört med ett 

fristående hotell. Dessutom kommer ytterligare två betydande områden utvecklas med varsin 

hypotes, som talar för att det finns en skillnad i hotelledares perception om hotellets sociala 

hållbarhetsarbete utifrån hotellets geografiska läge och hotellets ålder. 
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Figur 1 Teoretisk struktur 

2.1 Socialt hållbarhetsarbete inom kedjehotell och fristående hotell 

Bynum-Boley och Ayscue (2016) förklarar att socialt hållbarhetsarbete ses som accepterat 

inom hotellkedjor idag. En hotellkedja som tillämpar socialt hållbarhetsarbete i sin verksamhet 

är den internationella hotellkedjekoncernen Orbis Hotel Group, och precis som många andra 

hotellkedjekoncerner har de infört en strategi för sitt sociala hållbarhetsarbete (Maciej & 

Jadwiga, 2016). Orbis Hotel Group erbjuder sina medarbetare ett tydligt bonussystem. I detta 

bonussystem finns möjligheten för medarbetarna att införskaffa en livförsäkring, privat hälso- 

och sjukvård samt stödjer medarbetarnas fritid genom att erbjuda förmånliga priser för 

hotellvistelser inom hotellkedjekoncernen. Förutom dessa strategier inom socialt 

hållbarhetsarbete, förklarar Maciej och Jadwiga (2016) att Orbis Hotel Group även erbjuder 

utbildning och utveckling internt för sina medarbetare.  

 

Bynum-Boley & Ayscue (2016) förklarar vidare att utbildningsmöjligheteter för medarbetare 

är exempel på positiva sociokulturella effekter för kedjehotell. Enligt Bynum-Boley och 

Ayscue (2016) skapas möjligheter inom socialt hållbarhetsarbete genom att hotellverksamheter 

tillhandahåller goda anställningsvillkor till nuvarande och blivande medarbetare.  

 

I en studie av Njite et al. (2011) undersöks utmaningar i socialt hållbarhetsarbete hos fristående 

hotell. I en jämförelse med resultat från studier gjorda utifrån socialt hållbarhetsarbete på 

kedjehotell, noterades att utmaningarna i socialt hållbarhetsarbete för fristående hotell skiljer 

sig från kedjehotellen. Njite et al. (2011) förklarar vidare att skillnaderna mellan kedjehotell 

och fristående hotell inte är lämpligt att jämföras, eftersom forskningsresultaten skiljer sig 

mellan kedjehotell och fristående hotell. En liknelse och svårighet som Maignan och Ferrells 

(2003, refererad i Njite et al., 2011) belyser är att det som uppfattas som företagsansvar inom 

en verksamhet kanske inte nödvändigt behöver ingå i en annan verksamhet. 

  

En annan svårighet som Njite et al. (2011) belyser är egenskaperna hos de fristående hotellen, 

där omfattande litteratur visar att fristående hotell tenderar att vara oberoende och förvaltas av 
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ägarna. På så sätt finns det ett begränsat flöde av pengar och det är byggt på en personlig 

relation mellan det fristående hotellet och ägaren eller ägarna. 

2.1.1 Hotelledares perception om hotellets sociala hållbarhetsarbete utifrån 

intressenters krav  

Njite et al. (2011) indikerar att hotelledares sociala hållbarhetsarbete både är användbart för 

internt och externt arbete. Utifrån det interna arbetet inser hotelledare att medarbetarnas behov 

måste vara uppfyllda för att de ska vara produktiva under arbetet. Utifrån det externa arbetet 

behöver hotelledare ha kontroll över sina resurser, vilket är en viktig del inom företagets 

lönsamhet och miljöskydd (Njite et al. (2011). Dessutom förklarar Njite et al. (2011) att och 

dess hotelledare står inför en utmaning att behålla och motivera medarbetare. Grafström et al. 

(2015) förklarar även att företag som arbetar med sociala hållbarhetsarbeten påverkas av olika 

intressenters krav, vilket kan ses utifrån intressentmodellen nedan.  

  

 
 

Figur 2 Egenkonstruerad intressentmodell utifrån hotellbranschen. 

  

Som Figur 2 visar, är det inte bara ägare och myndigheter som ställer krav på 

hotellverksamheter, utan även andra interna och externa intressenter. Grafström et al. (2015) 

förklarar att hotellverksamheter försöker leva upp till de outtalade och uttalade förväntningarna 

som ställs av intressenterna på deras sociala hållbarhetsarbete. Lyckas hotellet tillgodose 

förväntningarna kan det leda till starka relationer med intressenter som i sin tur påverkar den 

ekonomiska vinsten positivt (Grafström et al., 2015). 
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Intressenter vill veta hur verksamheten bedrivs, därför ökar kravet på företagets öppenhet 

(Grafström et al., 2015). Grankvist (2012) förklarar att hållbara investeringar och arbete med 

social hållbarhet ökar efterfrågan för nuvarande och potentiella aktieägare och andra 

intressenter till företaget. Hotellverksamheter kan styra hur intressenter ska uppfatta dem, 

genom att kommunicera sitt sociala hållbarhetsarbete. Genom kommunikation kan långsiktiga 

relationer till intressenter skapas, vilket är en förutsättning för företagets överlevnad på 

marknaden (Grafström et al., 2015). 

  

Rosalind Jenkins och Karanikola (2014) fastställer att hotellkedjor i Dubai kommunicerar sitt 

sociala hållbarhetsarbete på sina hemsidor i högre grad än fristående hotell. Anledningen är att 

ju större hotellföretag, desto mer benägna är de att sprida information om sitt sociala 

hållbarhetsarbete för att skapa en positiv bild till olika intressenter (Rosalind Jenkins och 

Karanikola, 2014). Rosalind Jenkins och Karanikola (2014) förklarar även att mindre 

hotellverksamheter saknar resurser att konkurrera med större kedjehotell.  

  

Hypotes 1: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av en mer instämmande 

perception på att intressenter ställer krav på hotellets sociala hållbarhetsarbete till skillnad 

från hotelledare på svenska fristående hotell. 

2.1.2 Hotelledares perception om sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet 

Grafström et al. (2015) förklarar att resultat från tidigare studier inte visar ett entydigt resultat 

om det finns ett samband mellan social hållbarhet och ekonomisk lönsamhet. Vissa studier 

visar positiva samband, medan andra studier visar att det inte finns belägg för att social 

hållbarhet leder till ekonomisk lönsamhet (Grafström et al., 2015). Orsaken till denna 

tvetydighet förklarar Grafström et al. (2015) beror till stor del på svårigheten att mäta enbart 

sociala hållbarhetsarbeten, utan påverkan av andra bidragande faktorer till företagets 

lönsamhet. De studier som visar positivt samband argumenterar för en positiv effekt på lång 

sikt, såsom minskade kostnader, ökade kundgrupper och andra fördelar som har en positiv 

långsiktig påverkan på den ekonomiska vinsten (Grafström et al., 2015).  En tumregel gällande 

att skapa ett positivt samband menar Grafström et al. (2015) är att verksamheten arbetar med 

sociala hållbarhetsarbeten anpassat utifrån företagets verksamhet och samhället det är etablerat 

i. 

 

En ytterligare effekt är enligt Grankvist (2012) att företag med en positiv inställning till social 

hållbarhet både kan tjäna och spara pengar på sikt. Även Gospic (2017) förklarar att det finns 

ett samband mellan välbefinnande hos medarbetarna, i form av lust, motivation och 

engagemang, och avkastning i företaget. Upplever medarbetare att de blir omhändertagna, 

uppmuntras till utveckling och blir sedda, leder det till ökad omsättning, nöjdare kunder, ökad 

produktivitet och ökad vinst. Gospic (2017) förklarar vidare att på så sätt kan glada medarbetare 

omsätta miljontals kronor mer än företag med missnöjda medarbetare. Daniel Kahneman 
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citeras “Business is more about emotions than most business people care to admit” (Gospic, 

2017, s. 8). Både Grankvist (2012) och Gospic (2017) förklarar att om inte företaget tar hänsyn 

till medarbetarnas tillfredsställelse är det svårt att företaget blir framgångsrikt under en längre 

period. 

 

Levy och Park (2011) nämner att hotellets hållbarhetsarbete bidrar till marknadsfördelar i 

förhållande till hotellets konkurrenter, såväl som att hotellets allmänna rykte och varumärke 

blir positivt förstärkt. På samma sätt påvisar Maciej och Jadwiga (2016) att de ekonomiska 

fördelarna på sikt kan vara ökad konkurrenskraft, högre likviditet, bättre användning av 

humankapital, förhöjer företagskulturen samt ger ett rykte om företagets sociala 

hållbarhetsarbete. De studier som visar en negativ koppling mellan social hållbarhet och 

ekonomiskt värde argumenterar för att sociala hållbarhetsarbeten resulterar i ökade kostnader, 

vilket påverkar ekonomin negativt (Grafström et al., 2015). Ett koncept som härstammar från 

en studie av Elkington (1997, refererad i Bynum-Boley & Ayscue, 2016), är att försöka 

förankra verksamheters prestation genom att inte enbart fokusera på det ekonomiska värdet, 

utan även det miljömässiga- och sociala värdet. Detta koncept kallas för ”Triple Bottom Line”, 

TBL. TBL används som ett ramverk för mätning och redovisning av företagsprestanda mot 

ekonomiska, sociala och miljömässiga parametrar. Ramverket används för att fånga upp hela 

uppsättningen av värden, problem och processer. Detta måste företagen ta itu med för att 

minimera eventuella skador, som kan uppstå genom deras aktiviteter och skapa ekonomiska, 

sociala och miljömässiga värden (Elkingtons, 1997, refererad i Bynum-Boley & Ayscue, 

2016). Carlbäck (2012) förklarar att det finns en skillnad mellan hotelledare på fristående- och 

kedjehotell, utifrån att hotelledare på kedjehotell i högre grad fokuserar på medarbetarnas 

effektivitet jämfört med hotelledare på fristående hotell. 

  

En forskning av Mullen (1997, refererad i Njite et al., 2011) visar däremot att det inte finns ett 

samband mellan ekonomiska fördelar och engagemang i socialt hållbarhetsarbete. Vidare 

förklarar Mullen (1997, refererad i Njite et al., 2011) att en konflikt som kan uppstå när 

företagsledare riskerar att överinvestera i social hållbarhet, och att kostnaden för socialt 

hållbarhetsarbete blir orimligt hög i förhållande till verksamhetens omsättning. Även Borglund 

och Norberg (2011) anser att en svårighet för företagsledare är att på ett trovärdigt sätt mäta 

vad socialt hållbarhetsarbete genererar i finansiella termer. Waddock och Graves (1997, 

refererad i Njite et al., 2011) nämner att ovanstående resultat beror på brist av korrekt förståelse 

och definition av social hållbarhet. Osäkerheten mellan ekonomisk utveckling och social 

hållbarhet är ett problem som varit ett hinder för många forskare, eftersom socialt 

hållbarhetsarbete är en komplex konstruktion (Waddock & Graves, 1997, refererad i Njite et 

al., 2011). En annan konflikt som kan bli problematisk är när företagets investerare inte har 

samma samsyn som företagsledare, gällande vad socialt hållbarhetsarbete skapar för värde för 

företaget (Borglund & Norberg, 2011). 

  

Hypotes 2: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

på att det finns ett samband mellan social- och ekonomisk hållbarhet till skillnad från 

hotelledare på svenska fristående hotell. 
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2.1.3 Hotelledares perception i förhållande till redovisningssystem för socialt 

hållbarhetsarbete 

Stora hotellkedjekoncerner utvecklar och upprätthåller olika system och program till sina 

hotellverksamheter, samtidigt som fristående hotell har problem med att matcha detta 

(Rushmore, 2001, refererad i Carlbäck, 2016). Ammenberg (2012) förklarar att det finns en 

organisatorisk skillnad mellan mindre och större verksamheter, där mindre verksamheter sällan 

har medarbetare som enbart arbetar med sociala hållbarhetsarbeten. Med återkoppling till 

ramverket TBL inom social hållbarhet, visar att många kedjehotell har implementerat social 

hållbarhet som en dimension i sina affärsplaner (Elkington, 1997, refererad i Bynum-Boley & 

Ayscue, 2016). Dessa sociala hållbarhetsarbeten baseras på förutsättningen att ”företag ska 

kunna motivera sin existens när det gäller service till samhället istället för enbart vinst” 

(Bohdanowicz & Zientara, 2008, refererad i Bynum-Boley & Ayscue, 2016, s 95). Maciej och 

Jadwiga (2016) förklarar att kedjehotells sociala hållbarhetsarbete inte enbart är begränsat till 

stora internationella hotellkedjekoncernerna. Hotelledare på de stora kedjehotellen som har 

implementerat socialt hållbarhetsarbetete i sin affärsstrategi, har även identifierat att mindre 

hotellverksamheter förstått fördelarna med att implementera socialt hållbarhetsarbete i sin 

affärsstrategi men att de inte gjort det i samma utsträckning som de stora kedjehotellen (Maciej 

och Jadwiga, 2016). Ett problem som Ammenberg (2012) definierat är att rapporteringssystem 

eller andra verktyg för socialt hållbarhetsarbete som fungerar i större verksamheter, överförts 

till mindre verksamheter utan anpassning till deras förutsättningar.  

 

Kennedy Nyahunzvi (2013) förklarar att hållbarhetsredovisning innebär att erbjuda företag 

flera konkurrerande fördelar som ger en bra bild av företaget, en förbättrad förmåga att 

attrahera investerare samt potentiella medarbetare. De Grosbois (2012) identifierar att 

redovisning av social hållbarhet inom hotellbranschen inte sker på en global nivå. Vidare 

belyser De Grosbois (2012) i sin undersökning att det är dags för hotellverksamheter att börja 

redovisa för sina sociala hållbarhetsarbeten. Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, 

Nordbrand, Sjöström och Windell (2017) listar SCA:s, Svenska Cellulosa Aktiebolagets, olika 

nyckeltal för hållbarhetsredovisning utifrån medarbetare. De nyckeltal som listas är bland annat 

personalomsättning, antal arbetsplatsolyckor per medarbetarantal, andel kvinnor av höga och 

medelhöga chefer, nationaliteter bland höga chefer, utbildningstimmar per medarbetare samt 

medelantalet medarbetare varav kvinnor (Borglund et al., 2017). 

  

Borglund et al. (2017) förklarar vidare att nyckeltal för hållbarhetsredovisning ska redovisas 

som en del av verksamhetens årsrapport, vilket lagstiftades 31 december år 2016. De som 

påverkas av lagstiftningen är verksamheter med fler än 250 medarbetare, har en 

balansomslutning över 175 miljoner kronor, alternativt en nettoomsättning över 350 miljoner 

kronor. Verksamheten kan i hållbarhetsredovisningen förklara hur de tar ansvar, bland annat 

om de implementerat och utvärderat hållbarhetsstrategier i verksamheten. Vidare förklarar 

Borglund et al. (2017) att hållbarhetsredovisningen ses som ett sätt att mäta, presentera och ta 

ansvar gentemot både interna och externa intressenter, gällande vad verksamheten uppnått i sitt 

sociala hållbarhetsarbete. På så sätt skapas en öppenhet och transparent mot företagets interna 

och externa intressenter, som kan bedöma företagets ansvarstagande (Borglund et al., 2017). 
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Det finns flera redovisningssystem för ett företags sociala hållbarhetsarbete, det vanligaste är 

GRI, ”Global Reporting Initiative” (Borglund et al., 2017). Samtidigt kan det vara ett hinder 

att inte ha gemensamma redovisningssystem inom socialt hållbarhetsarbete, eftersom det blir 

svårt att jämföra en hotellkedja med en annan, eller vilken hotellkedja som uppnår de globala 

målen för hållbar utveckling (Jones et al., 2014).  

  

Hypotes 3: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

att tillämpa redovisningssystem för socialt hållbarhetsarbete till skillnad från hotelledare på 

svenska fristående hotell.   

2.1.4 Hotellets geografiska läge i samband med sociala hållbarhetsarbeten  

Det finns ingen enskild studie som forskat kring fristående- och kedjehotells samband mellan 

hotelledares perception om hotellets sociala hållbarhetsarbete och det geografiska läget och 

ålder, inom hotellbranschen i Sverige. Däremot finns det studier som studerar sambandet 

mellan socialt hållbarhetsarbete och verksamhetens geografiska läge och ålder, utifrån 

hotellverksamheter i andra länder samt kopplat till andra branscher. Utifrån studerad forskning 

går det att urskilja att verksamhetens geografiska läge och ålder har en betydande inverkan på 

verksamhetens sociala hållbarhetsarbete, oavsett land eller bransch.  

 

Kedjehotell är i högre grad etablerade i storstäder, samtidigt som de fristående hotellen 

dominerar i mindre städer och på landsbygden (Carlbäck, 2012). Hotellets geografiska läge är 

viktiga indikationer på ett hotells effektivitet (Naragajavana & Hu, 2008; Kozak & Uca, 2008, 

båda refererade i Tavitiyaman, Weerakit & Ryan, 2014). Samtidigt kan ett hotells 

karaktäristiska drag spegla en hotelledares personlighet (Nebel, 1991, refererad i Tavitiyaman 

et al., 2014). 

  

Tavitiyaman et al. (2014) beskriver att hotells geografiska läge skapar skillnader i både 

organisationskulturer och marknadsandelar. Hotell med olika geografiska lägen kräver olika 

ledarskapskompetenser och färdigheter, exempelvis kräver gäster på storstadshotell snabb 

service och svar, medan gäster på semesterhotell kräver komfort och hög servicekvalitet 

(Tavitiyaman et al., 2014). Husted et al. (2016) nämner att ledare som anpassar verksamhetens 

sociala hållbarhetsarbete utifrån verksamhetens geografiska läge, bidrar till att upptäcka nya 

faktorer som kan kopplas till deras sociala hållbarhetsarbete. Vidare förklarar Husted et al. 

(2016) att verksamheter som är etablerade nära en storstad har ett mer omfattande socialt 

hållbarhetsarbete, med anledning av att verksamheterna har ökade värderingar och kunskaper 

inom social hållbarhet.  

  

Tavitiyaman et al. (2014) nämner ytterligare ett exempel om en hotelledare som stod inför 

ekonomiska problem inom en hotellverksamhet, som skulle innebära att antagningen göra 

nedskärningar eller avskaffa affärer. Hotelledaren kände sig skyldig att öka servicenivån 

genom att utnyttja medarbetarnas talanger, förbättra relationerna i det lokala samhället och 

fungera som en röst i samhället där hotellverksamheten var belägen (Tavitiyaman et al., 2014). 
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Dessa åtgärder visade sig skapa en positiv attityd hos hotelledaren, men också ett positivt 

ledarskap, kommunikationsförmåga, bevis på interpersonella färdigheter och känslomässig 

intelligens (Tavitiyaman et al., 2014). 

 

Idag saknas studier på hur övriga intressenter, förutom gäster, uppfattar hotellets sociala 

hållbarhetsarbete (Serra-Catallops, Peña-Miranda, Ramón-Cardona, & Martorell-Cunill, 

2018). Av dessa intressenter är invånarna i samhället där hotellet är etablerat viktiga att ta 

hänsyn till, eftersom samhället och dess invånare är en del av gästernas upplevelse (Serra-

Catallops et al., 2018). Vidare förklarar Serra-Catallops et al. (2018) att det idag finns ett gap 

mellan hur gäster, medarbetare och invånare i samhället där hotellet är etablerat i har för 

förväntningar, åsikter och attityder mot hotellets sociala hållbarhetsarbete. På så sätt finns det 

ingen förklaring på vilka underliggande faktorer som påverkar dessa intressenters attityder och 

förväntningar till hotellets sociala hållbarhetsarbete.  

 

Hypotes 4: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

till hotellets sociala hållbarhetsarbete om de arbetar på ett hotell etablerat i ett samhälle med 

fler än 50 000 invånare, jämfört med hotelledare som arbetar fristående hotell etablerade på 

landsbygden.  

2.1.5 Hotellets ålder i samband med sociala hållbarhetsarbeten  

Withisuphakorn och Jiraporn (2016) visar i sin studie att verksamhetens ålder har påverkan på 

det sociala hållbarhetsarbetet. Även Ben-Aissa och Goaied (2015) bekräftar att det finns 

forskningar inom hotellbranschen som granskat sambandet mellan hotells ålder och dess 

prestationer. Withisuphakorn och Jiraporn (2016) beskriver att verksamheter som blir äldre 

investerar mer i sitt sociala hållbarhetsarbete än yngre verksamheter, eftersom de yngre 

verksamheterna inte skapat ett rykte och kan upprätthålla ett socialt hållbarhetsarbete. Både 

Wang, Shang och Hung (2006, referead i Ben-Aissa & Goaied, 2015) och Assaf och Cvelbar 

(2011, referead i Ben-Aissa & Goaied, 2015) förklarar att hotellets prestation ökar i samband 

med hotellets åldrande, med anledning av den långa erfarenheten, ryktet och med ett 

väletablerat lokalt eller internationellt varumärke.  

 

Badulescu, Badulescu, Saveanu och Hatos (2018) förklarar att verksamhetens sociala 

hållbarhetsarbete ökar när företaget blir äldre. Anledningen menar Withisuphakorn & Jiraporn 

(2015, refererad i Badulescu et al., 2018) är att äldre verksamheter har ekonomiska 

förutsättningar till att investera i socialt hållbarhetsarbete. Ytterligare en anledning förklarar 

Trencansky och Tsaparlidis (2014, refererad i Badulescu et al., 2018) är att åldern på 

verksamheten har betydelse när det gäller socialt hållbarhetsarbete som genomförs under en 

längre tid. Samtidigt förklarar Withisuphakorn och Jiraporn (2015, refererad i Badulescu et al., 

2018) att yngre verksamheter även fokuserar mer på tillväxt och överlevnad och saknar 

ekonomiska medel att investera i socialt hållbarhetsarbete. Däremot menar Wiklund (1999, 

refererad i Badulescu et al., 2018) att verksamhetens ålder inte har betydande påverkan på 

omfattningen av socialt hållbarhetsarbete.  
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Det finns studier som indikerar på att hotellets ålder har en negativ inverkan på hotellets 

prestation (Baum & Mezias, 1992, refererad i Ben-Aissa & Goaied, 2015). Denna negativa 

inverkan beror på när hotellets ålder ökar, så ökar även risken för potentiella misslyckanden. 

Nyetablerade hotell kan å andra sidan implementera ny teknik och bekvämligheter som kan 

attrahera konsumenter med högre köpkraft (Baum & Mezias, 1992, refererad i Ben-Aissa & 

Goaied, 2015). 

 

Hotellverksamheter som är nystartade har de första åren låga utbildningskostnader, samtidigt 

som deras erfarenheter ökar i takt med att hotellverksamheten blir äldre (Enz, Peiró-Signes & 

Segarra-Oña, 2014; Hung, Shang & Wang, 2010, båda refererade i Lado-Sestayo, Vivel-Búa 

& González, 2017). Hotellverksamheter som blir äldre och mer väletablerade skapar på så sätt 

fördelar till ett bättre förhållande till kostnader samt att de skapar mer erfarenheter (Becerra, 

Santaló & Silva, 2013; Hung et al., 2010, båda refererade i Lado-Sestayo et al., 2017). Däremot 

förklarar även Lado-Sestayo et al. (2017) att äldre och mer etablerade hotellverksamheter 

tenderar att ha högre underhållskostnader.   

 

Hypotes 5: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av instämmande perception 

till hotellets sociala hållbarhetsarbete om de arbetar på äldre hotell, jämfört med hotelledare 

som arbetar på yngre fristående hotell i Sverige.  

3 Metod 

Denna studie är utformad genom en kvantitativ forskningsmetod, där valet av metod utgör ett 

statistiskt resultat kopplat till studiens framtagna hypoteser. På så sätt bidrar den kvantitativa 

metoden till att skildra hotelledares perception på ett trovärdigt och statistiskt sätt. 

Fortsättningsvis presenteras tillvägagångssättet och vidare utveckling till valet av metod.  

3.1 Undersökningsobjekt 

Denna studie är baserad på att undersöka hotelledares perception på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete och i vilken utsträckning det skiljer sig mellan fristående- och kedjehotell. I 

denna studie har vi inte haft möjligheten att studera hela populationen av boendeanläggningar 

i Sverige. Därmed har ett klusterurval gjorts på ett antal individer (Eliasson, 2013), som i denna 

studie innefattar fristående- och kedjehotell. Detta klusterurval har gjorts med anledning av att 

få en rättvis spridning över alla Sveriges landskap, hotellets ålder och hotellets geografiska läge 

utifrån storleken på samhället hotellet är etablerat i. Denna spridning säkerställdes i enkäten 

genom att respondenterna fick identifiera sig genom att svara på om hotellet ingick i en 

hotellkedja, inom vilket åldersintervall hotellet har samt intervall på antal invånare samhället 

har där hotellet är etablerat (Bilaga 1).   
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De kedjehotell som valdes ut är etablerade både internationellt, nationellt och i Skandinavien, 

där vi valt enbart hotell som är etablerade i Sverige. Hotellkedjekoncernen Best Western Hotels 

har hotell över hela världen och de är den största hotellkedjekoncernen i Sverige. I studien fick 

enbart de hotell som är kopplade till Best Western Hotels i Sverige tillgång till 

enkätundersökningen. De övriga hotellkedjekoncernerna Nordic Choice Hotels, Scandic 

Hotels och Nobis Hospitality Group har hotell etablerade i flera nordiska länder. Därav vidtogs 

extra tydlighet med att enbart de hotell som är etablerade i Sverige fick delta i 

enkätundersökningen. Petit Hotels, ESS Group och Elite är hotellkedjekoncerner som enbart 

har hotell etablerade i Sverige. Dessa hotellkedjekoncerner valdes på grund av de varierar i 

storlek, vilket ger studien en rättvis bild av hur kedjehotell arbetar med socialt 

hållbarhetsarbete. Om enbart de stora hotellkedjekoncernerna i Sverige (Nordic Choice Hotels, 

Scandic Hotels och Best Western Hotels) valts ut med 290 hotell, alternativt enbart mindre 

hotellkedjekoncerner i Sverige (Petit Hotels, Elite Hotels, ESS-group och Nobis Hospitality 

Group) med 86 hotell, hade resultatet sett annorlunda ut i studien, eftersom urvalet hade 

begränsats ytterligare. De utvalda hotellkedjekoncernerna har sammanlagt 376 hotell i Sverige.  

 

Hotelledare som arbetar inom kedjehotell kontaktades via huvudkontoret. Eftersom flera 

hotellkedjekoncerner har hotell etablerat i flera länder, var vi extra tydliga med att enkäten 

enbart skickades till ”general managers” eller hotellchefer på hotell etablerade i Sverige. Inom 

kategorin fristående hotell finns det även mindre aktörer som driver camping-, pensionat-, bed 

and breakfast eller vandrarhemsverksamheter. Med anledning av att undersökningsobjekten 

ska innefatta en rimlig storlek av urvalsgrupp har dessa mindre aktörer exkluderats. ”General 

managers” eller hotellchefer på fristående hotell kontaktades i första hand genom deras 

mejladresser om de fanns tillgängliga på hemsidan, annars kontaktades hotellet utifrån den 

allmänna mejladressen. Totalt skickades enkäten ut till 265 fristående hotell. 

 

Enligt Statistiska Centralbyråns statistik över boendeanläggningar i Sverige, finns det totalt 

2025 hotell exklusive vandrarhem, camping och bed and breakfast (Tillväxtverket & Statistiska 

centralbyrån, 2018). Utifrån statistik från Visita, besöksnäringens branschorganisation, finns 

det 2011 hotell i Sverige (B. Arnek, Personlig kommunikation, 2018-12-13). Båda 

statistikunderlagen visar ingen uppdelning mellan fristående- och kedjehotell. I statistiken från 

Visita visas alla hotellnamn och utifrån detta har en uppskattning gjorts, där 30 procent av 

hotellen ingår i en hotellkedjekoncern, 50 procent är fristående hotell och 20 procent består av 

mindre camping-, pensionat-, bed and breakfast eller vandrarhemsverksamheter. Utifrån denna 

uppskattning finns det totalt 605 kedjehotell och 1010 fristående hotell i Sverige, som utgör de 

totala individerna fördelade på hotelltyperna som ingår i urvalsprocessen. För att säkerställa att 

urvalsprocessen, insamling samt datahantering av svaren gick korrekt till hade vi ansvar över 

denna process. Utifrån vår urvalsprocess skickade vi enkätundersökningen till totalt 641 

individer, varav 60 svarade på den. Detta medför att det är mindre än 10 procent av den totala 

populationen av boendeanläggningar i Sverige svarade på enkätundersökningen, vilket ger en 

korrekt felmarginal i resultatet (Eliasson, 2013). Skulle stickprovet vara mer än 10 procent av 

populationen skulle det behövas ta hänsyn till att felmarginalen minskar (Eliasson, 2013). 

Samtidigt bör inte stickprovet vara mindre än 30 individer, eftersom detta ökar felmarginalen 

(Eliasson, 2013), vilket även detta togs hänsyn till. 
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3.2 Procedur 

Enkätfrågorna till denna studie (Bilaga 1) gjordes i ett tidigt skede av oss, då vi fått möjligheten 

att ha med enkätfrågorna i en större enkätundersökning, som två forskare i företagsekonomi 

och ”hospitality” gör, om CSR i hotellbranschen. Syftet med denna studie var från början att 

undersöka social hållbarhet som värdeskapande faktor i hotellbranschen på ett organisatoriskt 

och djupare plan. Under studiens arbetsprocess sågs möjligheten att istället undersöka 

hotelledares perception om hur de uppfattade om intressenters krav på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete, sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, och 

redovisning av socialt hållbarhetsarbete. Valet till att istället undersöka hotelledares perception 

utifrån hotellets sociala hållbarhetsarbeten ansågs vara mer överensstämmande med den 

utformade enkäten. Därmed kunde fortfarande studien genomföras utifrån att fylla ett gap inom 

forskningen.  

 

Fördelen med att utforma en enkät är dels att respondenterna kan svara på frågorna när de själva 

har tid, samt att det är enkelt att sammanställa och analysera insamlad data för informanterna 

(Eliasson, 2013). Skulle enkätfrågorna till denna studie inte ha ingått i den större 

enkätundersökningen hade en kvalitativ undersökningsmetod varit ett alternativ. Denna form 

av studie skulle däremot vara mer tidskrävande gällande att få kontakt med respondenter och 

boka in tider för telefonintervjuer (Olsson & Sörensen, 2011). Det skulle även innebära 

transkribering av svaren, vilket i sig även är en risk då svaret kan tolkas olika samt att 

variablerna inte blev mätta på ett tillfredsställande sätt (Olsson & Sörensen, 2011).  

  

När vi samlade in svar från enkätundersökningen uppstod svårigheter att få in tillräckligt med 

svar. Eliasson (2013) påpekar att det kan finnas svårigheter i att samla in svar vid enkätfrågor 

och att det finns metoder som ökar svarsfrekvensen. En metod som vi valt att använda oss av i 

denna studie, är att be arbetsgivare uppmuntra sina medarbetare att svara (Eliasson, 2013), som 

i det här fallet kedjehotellens huvudkontor gjort. Andra metoder som använts för att öka 

svarsfrekvensen har varit att skickat ut påminnelser till de fristående hotellen via mejl samt 

erbjudit respondenten om hjälp att svara på enkäten via telefon. Trots detta har antalet 

respondenter varit färre än väntat, vilket kan bero på att enkäten varit omfattande och vissa 

frågor svåra att förstå. Om en kvalitativ metod genomförts istället, i form av en intervju, skulle 

otydliga frågor kunnat förklaras på ett enklare sätt och på ett språk som respondenten förstår 

bättre (Eliasson, 2013), vilket i sin tur eventuellt hade lett till att ett större antal svar kunde ha 

samlats in och analyserats för att få en mer rättvis bild av hotelledares perception. 

3.3 Datainsamlingsstruktur  

I början av enkäten förklarades vad studien grundar sig i och vilka som är ansvariga för att 

behandla de anonyma svaren, vilket även framgick tydligt i mejlet som skickades ut till 

respondenterna tillsammans med länken till enkäten. Genom att förklara vad svaren leder till 

och att varje svar är viktigt, bidrar detta till att respondenten får ett djupare intresse av att svara 

på enkäten (Eliasson, 2013). Enkätfrågorna i denna studie är framtagna av författarna utifrån 
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litteraturundersökningar inom social hållbarhet. Den omfattande enkäten kan troligtvis bidragit 

till det stora bortfallet av respondenter. Trots den omfattande enkätundersökningen har svaren 

från samtliga respondenter bidragit till datamaterial som kommer att kunna användas i vidare 

studier med olika syften. 

  

Studien är enbart baserad på slutna enkätfrågor. Fördelen med slutna frågor är att de är lättare 

och besvara samt att de svar som lämnas är användbara för studien (Eliasson, 2013). En annan 

viktig aspekt att ta hänsyn till är att utforma frågorna neutralt utan att vara ledande, speciellt i 

frågor där attityder och perceptioner mäts (Dahmström, 2011), vilket tagits hänsyn till i 

utformandet av enkätfrågorna till studien. Eliasson (2013) påpekar även vikten av att utforma 

enkäten på ett lättorienterat och intressant sätt. Det handlar om att göra en tydlig struktur genom 

att gruppera liknande frågor tillsammans samt gärna med en inledande text som förklarar 

frågornas innebörd (Eliasson, 2011), vilket togs hänsyn till vid utformandet av enkäten.  

  

Svarsalternativen i enkäten är baserad på ordinalvariabler som används vid mätning av 

attityder (Eliasson, 2013), där svarsalternativen instämmer helt - instämmer - instämmer inte - 

instämmer verkligen inte - ingen åsikt används i studiens enkät. Valet av fem svarsalternativ är 

baserat på Dahmströms (2011) rekommendation, då fler alternativ ger en svårighet för 

respondenten att få en överblick och välja det alternativet som passar bäst. Färre alternativ 

skulle inte täcka respondentens möjlighet till nyanserade svar. För att undvika hinder innan 

enkätundersökningen aktiveras kan en pilotundersökning genomföras (Eliasson, 2013), vilket 

gjordes med tio deltagare med god kunskap om hotellbranschen. Anledningen till detta var att 

upptäcka dolda buggar i systemet, svårformulerade frågor, felaktiga svarsalternativ samt se hur 

svaren presenteras och sammanställs i systemet. Precis som Eliasson (2013) förklarar, 

uppmanades deltagarna till pilotstudien att ge sina synpunkter på utformningen och innehållet 

i enkäten. 

3.4 Kategorisering av data 

3.4.1 Oberoende variabler 

Enkätens utformning innefattar att testa olika samband mellan variabler. De tre olika oberoende 

variabler som ingår i studien är hotelltyp, hotellets geografiska läge och hotellets ålder (Bilaga 

2).  

 

Hotelltyp – innefattar två hotelltyper, fristående- eller kedjehotell. Denna oberoende 

variabel kommer vara konstant återkommande och ställs emot alla hypoteserna. I denna 

studie så kommer hotelltyp att vara den primära oberoende variabeln för alla fem 

hypoteser, däremot kommer ytterligare två oberoende variabler att testas.   

 

Hotellets geografiska läge – innefattar ett intervall på samhällets storlek där hotellet är 

beläget utifrån antalet invånare. Lägesintervallerna respondenterna som kunnat välja 
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mellan är: landsbygd, mindre än 15 000 invånare, 15 000 till 40 000 invånare, minst 50 

000 invånare eller minst 200 000 invånare. 

 

Hotellets ålder – innefattar ett intervall och inte hotellets exakta ålder. 

Åldersintervallerna som varit tillgängliga för respondenterna att välja mellan är: mindre 

än 1 år, mellan 1 till 10 år, mellan 11 till 20 år, mellan 21 till 30 år eller mer än 30 år.  

 

Det finns olika kritiska faktorer kring attityden mot de oberoende variablerna, exempelvis att 

hotellets ålder inte belyser hur länge hotelledaren arbetat på hotellet. En annan problematik är 

att de oberoende variablerna mäts med olika intervaller, vilket inte ger exakt data utan endast 

en uppskattning. En ytterligare problematik är att hotellets geografiska läge endast belyser 

storleken på samhället där hotellet är etablerat. En vidareutveckling hade kunnat vara att belysa 

andra delar som tillhör definitionen av hotellets geografiska läge, som bland annat vilken stad 

eller landskap hotellet befinner sig i.  

3.4.2. Beroende variabler 

I studien har tio enkätfrågor tagits fram (Bilaga 1). Dessa enkätfrågor har varit grunden för 

utformningen av beroende variabeln, hotelledarens perception. En problematik kring denna 

beroende variabel hade kunnat vara att en hotelledares perception är en subjektiv uppfattning,  

vilket påverkas av hotelledarens tidigare erfarenheter och kunskaper om socialt 

hållbarhetsarbete. Däremot kunde enkätfrågorna kategoriseras utifrån tre områden, 

intressenters krav, hotelledares perception om sambandet mellan social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet och hotelledares perception i förhållande till redovisningssystem för 

socialt hållbarhetsarbete, kopplat till beroende variabeln. I Tabell 1 går det att urskilja 

sambandet mellan de fem hypoteserna, kategorisering av oberoende variabler, kategorisering 

av beroende variabeln samt enkätfrågorna (Bilaga 1). 

 

Steg 1 – Hypotes Steg 2 – Kategorisering 
av oberoende variabel 

Steg 3 – Kategorisering 
av beroende variabel 

Steg 4 – Enkätfrågor 

1 - Hotelledare på 

kedjehotell har en högre 

grad av en mer instämmande 

perception på att intressenter 

ställer krav på hotellets 

sociala hållbarhetsarbete 

till skillnad från hotelledare 

på ett fristående hotell. 

Hotelltyp 

 

Hotelledares perception 

utifrån intressenters krav 

på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete. 

1. Anser du att aktieägare och investerare 

ställer krav på att ert företag agerar och 

investerar i social hållbarhet? 

2. Anser du att gäster ställer krav på att ert 

företag agerar och investerar i social 

hållbarhet? 

3. Tror du att hotell som tar hänsyn till 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

värdeskapande i sina investeringsbeslut 

attraherar investerare till företaget? 

2 - Hotelledare på 

kedjehotell har en högre 

grad av en mer instämmande 

perception på att det finns 

Hotelltyp 

 

Hotelledares perception 

om sambandet mellan 

social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet 

4. Anser du att social hållbarhet är 

grunden i vinstdrivande företagande inom 

hotellbranschen? 

5. Anser du att företagets värde ökar om ni 
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ett samband mellan social- 

och ekonomisk hållbarhet 

till skillnad från hotelledare 

på ett fristående hotell. 

  

arbetar aktivt med hållbarhetsarbete i alla 

led och implementerar det som en naturlig 

del i er verksamhet? 

6. Anser du att hållbarhetsarbete går att 

sätta i ett lönsamhetskoncept och att det 

gynnar företagets långsiktiga ekonomiska 

vinst? 

7. Anser du att det är viktigt att se vad ert 

sociala hållbarhetsarbete genererar i 

kronor och ören? 

3 - Hotelledare på 

kedjehotell har en högre 

grad av en mer instämmande 

perception att tillämpa 

redovisningssystem inom 

social hållbarhet till skillnad 

från hotelledare på ett 

fristående hotell.  

Hotelltyp 

 

 

Hotelledares perception 

i förhållande till 

redovisningssystem för 

socialt hållbarhetsarbete 

  

8. Anser du att det hade varit lättare att 

arbeta hållbart om det fanns ett system 

som enkelt mätte hållbarhetsarbetet och 

gav exakta siffror? 

9. Anser du att hållbarhetsfrågor bör 

integreras i de ekonomiska aspekterna? 

Det vill säga, ha hållbarhetsredovisning 

som en del av årsredovisningen/ 

resultatrapporten. 

10. Anser du att det bör vara ett krav för 

alla företag att upprätthålla 

hållbarhetsredovisning som en del av sin 

årsrapport? 

 

 

4 - Hotelledare på svenska 

kedjehotell har en högre 

grad av en mer 

instämmande perception till 

hotellets sociala 

hållbarhetsarbete om de 

arbetar på ett hotell 

etablerat i ett samhälle med 

fler än 50 000 invånare, 

jämfört med hotelledare som 

arbetar fristående hotell 

etablerade på landsbygden. 

Hotelltyp  

Hotellets geografiskt 

läge 

Hotelledares perception  Enkätfråga 1 till 10 

5 - Hotelledare på svenska 

kedjehotell har en högre 

grad av en mer 

instämmande perception till 

hotellets sociala 

hållbarhetsarbete om de 

arbetar på äldre hotell, 

jämfört med hotelledare som 

arbetar på yngre fristående 

hotell i Sverige. 

Hotelltyp 

Hotellets ålder  

Hotelledares perception Enkätfråga 1 till 10  

 

Tabell 1 Samband mellan enkätfrågor, kategorisering av beroende variabel, kategorisering av oberoende 

variabler och arbetshypoteser. 

 

För att klargöra så utgår hypoteserna från de oberoende variablerna (hotelltyp, hotellets 

geografiska läge och hotellets ålder) som påverkas av den beroende variabeln (hotelledarens 

perception). Det går inte att utesluta att andra variabler gör inverkan på sambandet, i det här 

fallet att hotelltyp, hotellets geografiska läge eller hotellets ålder och hotelledarens perception 

inte har ett direkt samband. Det vill säga att det kan finnas andra bakomliggande variabler 

(Eliasson, 2013).  
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3.4.3. Ordinalvariablerna 

Ordinalvariablerna har kodats i sammanställningen, där svarsalternativen instämmer helt och 

instämmer har koden 2, som visas som instämmer i stapeldiagrammen (Bilaga 3). På samma 

sätt är svarsalternativen instämmer inte och instämmer verkligen inte sammanslagna och har 

koden 1, som visas som instämmer inte i stapeldiagrammen (Bilaga 3). Anledningen till denna 

gruppering grundar sig i att respondenten egentligen svarat instämmer eller instämmer inte på 

enkätfrågorna, då de yttre svarsalternativen instämmer verkligen inte och instämmer verkligen 

är en högre grad av instämmer inte och instämmer. Utöver dessa koder har även bortfallskoder 

använts, med hänsyn till att resultatet annars blir missvisande (Dahmström, 2011). De uteblivna 

svaren har kodats som -9 och svarsalternativet Vet ej med koden -7. Vid beräkning av 

ordinalvariablerna på respektive enkätfråga har kodats utifrån uppdelningen av svaren från 

hotellkedjor respektive fristående hotell, där hotellkedjor har koden 0 och fristående hotell 

koden 1 (Bilaga 3). 

3.5 Dataanalys 

Korrelationerna mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln analyserades 

genom att skapa korstabeller, som även utmynnade i stapeldiagram (Bilaga 3). Vidare 

studerades korrelationen mellan samtliga oberoende och den beroende variabeln för att se om 

det finns ett statistiskt signifikant samband mellan dessa variabler (Dahmström, 2011). 

Eftersom de oberoende variabelerna är nominalvariabler och den beroende variabeln är en 

ordinalvariabel, används x² (chi-två) för att beskriva sambandet mellan dem. Detta med 

anledningen av att alla variabler är oberoende av varandra (Eliasson, 2013). Signifikansnivån 

som används är när p-värdet, i det här fallet Significant (2-tailed), är mindre än 0,05. Alla 

beräkningar, tabeller och diagram har genomförts i programmet ”IMB Statistical Package of 

Social Science” (SPSS) version 25.  

3.6 Sökning av teori 

Referenser till den teoretiska referensramen har dels samlats in med hjälp av ABS-listan (The 

Association of Business Schools, 2015) utifrån relevanta områden till studiens ämne. Det har 

även använts databaser med inriktning på både företagsekonomi och måltidskunskap och 

värdskap som är listade vid Örebro Universitetsbibliotek, där primärt databasen ”Leisure 

Tourism” och ”Web of Science” använts.  

3.7 Metoddiskussion 

Om vi valt att studera hela populationen av hotellverksamheter i Sverige hade troligtvis utfallet 

blivit annorlunda. Utifrån bristfällig information om hur många fristående hotell respektive 

kedjehotell det finns listat i Sverige, valde vi att uppskatta antalet individer i dessa 

urvalsgrupper utifrån statistiskt underlag från SCB (Tillväxtverket & Statistiska centralbyrån, 
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2018) och Visita. Vi är medvetna om att detta medfört att enbart ett begränsat urval studerats 

och att det inneburit att delar av populationen fallit bort. Med anledning av detta täcker inte 

vårt resultat in hela populationen, vilket leder till att de slutsatser vi kommer fram till är en 

generell bild av urvalsgrupperna snarare än statistiskt korrekt bild.  

  

Valet av kedjehotell har grundat sig i tre urvalsgrupper, en internationell, tre nordiska samt tre 

skandinaviska hotellkedjekoncerner. Detta urval har bidragit till att vi behövt skapa en tydlighet 

med att det endast är de svenska hotellverksamheterna som varit behöriga att delta i 

enkätundersökningen. Vårt urval grundar sig i att enbart de skandinaviska 

hotellkedjekoncernerna inte utgör ett tillräckligt stort antal kedjehotell på den svenska 

hotellmarknaden, som kan ge oss en bred och rimlig bild av kedjehotells sociala 

hållbarhetsarbete utifrån hotelledares perception. Därför har vi valt en internationell 

hotellkedja, Best Western Hotels, samt tre nordiska hotellkedjekoncerner Nordic Choice 

Hotels, Scandic Hotels och Nobis Hospitality Group utöver de skandinaviska 

hotellkedjekoncernerna, eftersom detta bidragit till att bredda antalet möjliga respondenter till 

enkätundersökningen. Vi kan däremot inte garantera att det enbart är de svenska hotellen som 

svarat på enkäten, utan vi förlitar oss på att våra anvisningar i mailutskick samt instruktionerna 

i enkätundersökningen framgått. Vi valde även att ha enkätundersökningen på svenska för att 

förtydliga denna avgränsning. 

 

I samband med att enkätundersökningen mejlades ut såg vi en trend, att kedjehotell var mer 

benägna att svara snabbt på vår enkätundersökning jämfört med de fristående hotellen som vi 

fick skicka flera påminnelsemejl till. Vi har reflekterat över detta scenario och gjort ett 

antagande att kedjehotell i större utsträckning har medarbetare som arbetar kontinuerligt med 

hållbarhet samt att de har hållbarhetspolicys att förhålla sig till. På så sätt antar vi att det varit 

naturligare och mer fördelaktigt för hotelledare på kedjehotell att svara på vår 

enkätundersökning. En annan rimlig anledning till varför det var svårt att få in svar från 

fristående hotell kan vara för att enkätundersökningen skickades till hotellets allmänna 

informationsmejladress, vilket kan ha bidragit att rätt person inom hotellet inte fick ta del av 

enkätundersökningen. Däremot har vi identifierat kvantitativa undersökningar som en fördel, 

eftersom att respondenterna kan svara på enkätundersökningen när de har tid (Eliasson, 2013). 

Samtidigt har vi uppmärksammat ett negativt utfall utifrån att flera hotelledare på fristående 

hotell återkopplat över mejl och meddelat att de var osäkra på hur de skulle vara på vissa frågor. 

Vi har gjort ett antagande att intervjuer möjligtvis hade varit mer fördelaktigt för hotelledare 

på fristående hotell än kedjehotell, där både frågorna och svarens relevans kunde ha diskuterats. 

Eliasson (2013) förklarar att en kvalitativ metod i form av intervju kan användas för att 

förtydliga otydliga frågor, vilket gör att respondenten förstår bättre. Vi ser en lösning för att 

hotelledare på fristående hotell skulle kunnat förstå enkätfrågorna bättre samt svara snabbare 

på enkätundersökningen, hade kunnat vara att kombinera en kvalitativ och kvantitativ metod. 

  

Under studiens gång har vi reflekterat över utformandet av enkätundersökningen och att det 

uppstått en del brister. Vi är medvetna om att en enkätundersökning inte bör bearbetas i ett 

tidigt skede innan en teoretisk grund är gjord. Detta har bidragit till att hela studiens syfte har 

begränsats utifrån enkätfrågornas utformning. Däremot har vi tack vare denna begränsning 
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upptäckt att det finns ett gap i forskningen kring skillnaden mellan fristående- och kedjehotells 

sociala hållbarhetsarbete i Sverige idag utifrån hotelledares perception. Därmed bidrar studien 

till ett område som inte är forskat inom, som vi anser behöver studeras vidare. Det första steget 

till denna förändring hävdar vi behöver göras av hotelledare, eftersom deras perception har 

inverkan på om hotellet prioriterar hållbarhetsfrågor eller inte.  

 

Utifrån återkoppling från respondenter kan vi se att enkätundersökningen varit väldigt 

omfattande, tidskrävande och att svarsalternativen kunde varit utformade på ett tydligare sätt 

med möjlighet till egna kommentarer. Detta kunde ha undvikits om enkätfrågorna vi tagit fram 

till denna studie inte hade ingått i en större enkätundersökning, vilket hade resulterat i en 

mindre omfattande enkätundersökning, som i sin tur säkerligen bidragit till större andel svar 

från respondenterna. Ett annat alternativ kunde ha varit att dela upp den omfattande 

enkätundersökningen i två mindre delar som skickades ut i olika omgångar, för att minska 

omfattningen och tiden det tar att svara.  

 

I strukturen av datainsamlingen valde vi att göra alla enkätfrågorna till obligatoriska frågor, 

med anledning av att säkerställa att samtliga frågor blev besvarade innan respondenten 

skickade in svaren. Däremot vid sammanställningen av enkätundersökningen kunde vi tyda att 

bortfall uppstått, i form av att frågor som egentligen skulle varit obligatoriska inte hade varit 

det. Våra reflektioner av detta landar i att vi skulle genomfört fler pilotundersökningar än vad 

som genomfördes. Vi vände oss till tio piloter som har erfarenhet av hotellbranschen, innan 

enkätundersökningen skickades ut till de utvalda individerna. I efterhand ser vi att vi borde 

gjort fler pilotstudier samt be erfarna kvantitativa akademiker titta på enkäten med kritiska 

ögon. Detta tror vi skulle ha inneburit att utformningen av enkätfrågorna och svarsalternativen 

gjorts på ett annat sätt. Exempelvis skulle ett mer statistiskt samband kunnat utläsas om 

hotellets exakta ålder angivits, istället för att detta angivits i ett åldersintervall.  

  

En annan strukturkorrigering som vi i efterhand skulle vilja ändra är att svarsalternativen 

instämmer till instämmer inte upplevts som otydliga av respondenterna. Vår reflektion kopplat 

till det Eliasson (2013) skriver är att en ”övrigt”-ruta som svarsalternativ hade kunnat hjälpa 

respondenten om något av de befintliga svarsalternativen inte överensstämmer med 

respondentens uppfattning. Detta tog vi inte hänsyn till i utformandet av enkätundersökningen. 

Anledningen var för att undvika att respondenterna inte skulle använda en ”övrig”-ruta som 

alternativ för att de inte förstår eller inte har tid att sätta sig in i frågan. Vi inser att 

svarsfrekvensen möjligtvis hade varit större om svarsalternativen utformats annorlunda, men 

vi såg att vi hellre fick färre svar som var mer djupgående och trovärdiga. Vår tanke var att 

hotelledare skulle ha en åsikt om de olika frågorna, vilket gjorde att vi uteslöt en ”övrigt”-ruta. 

Vi ser att en likertsskala hade varit ett bättre alternativ för oss att använda som svarsalternativ, 

eftersom det ger respondenten möjlighet att sätta ett kryss på ett intervall på exempel på sju 

grader (Eliasson, 2013). Denna skala ger svarsalternativ på en mer ja eller nej nivå, vilket 

möjligtvis hade varit mer fördelaktigt för vår studie.  

  

För att sammanställa data från enkätundersökningen har vi använt oss av programvaran SPSS 

(Statistical Package of Social Science) version 25. SPSS har varit nödvändigt för att koda och 
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analysera data från enkätundersökningen samt tagit fram användbara tabeller och diagram. Vi 

är nöjda med kategoriseringen av data med framförallt de variabler som vi har arbetat med. Vi 

ser att de variablerna är högst relevanta för vår studie och att med hjälp av dessa variabler kan 

vi göra tydliga slutsatser.  

4 Resultat 

Totalt kan 56 korrelationer urskiljas (Tabell 2), där totalt fyra korrelationer visar ett statistiskt 

signifikant samband med varandra då p-värdet är mindre än 0,05. Korrelationerna kommer 

förklaras mer ingående i kommande text utifrån den beroende variabeln hotelledares perception 

och mellan de oberoende variablerna hotelltyp, hotellets geografiska läge och hotellets ålder. 
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Tabell 2 Korrelationstabell mellan beroende variabel och oberoende variabler 
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Forts. Tabell 2 Korrelationstabell mellan beroende variabel och oberoende variabler. 
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4.1 Korrelation mellan hotelltyp och hotelledares perception om 

intressenters krav på hotellets sociala hållbarhetsarbete 

4.1.1 Korrelation utifrån hotelltyp 

Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp och svaren på enkätfrågorna 

kopplat till hotelledares perception utifrån intressenters krav på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete (Tabell 2).  Diagram 1.1, 1.2 och 1.3 (Bilaga 3) visar att hotelledares 

perception är likartad oberoende av hotelltyp.  

4.2 Korrelation mellan hotelltyp och hotelledares perception om 

sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet 

4.2.1 Korrelation utifrån hotelltyp 

Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp och svaren på enkätfrågorna 

kopplat till hotelledares perception om sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet (Tabell 2). Däremot är det ett nära samband i korrelationen mellan frågan ”Anser du 

att det är viktigt att se vad ert sociala hållbarhetsarbete genererar i kronor och ören?” och 

hotelltyp, där p-värdet är 0.064 > 0.05. Detta går att urskilja i Diagram 2.4 (Bilaga 3), där 

hotelledare på fristående hotell har i högre grad en instämmande perception på frågan jämfört 

med hotelledare på kedjehotell. Det går även att urskilja att hotelledare på fristående hotell har 

i större andel en högre instämmande perception (23 svar), jämfört med en icke instämmande 

perception (4 svar). Denna skillnad är inte lika tydligt gällande kedjehotell, då 17 hotelledare 

instämmer och 10 instämmer inte.  

 

I Diagram 2.2 och 2.3 (Bilaga 3) ser vi att andelen som svarat instämmer inte och instämmer 

på frågorna inte skiljer sig nämnvärt mellan hotelledares perception på fristående- och 

kedjehotell. Som visas i korrelationstabellen (Tabell 2) finns det ett negativ samband i 

korrelationen mellan hotelledares perception utifrån dessa frågor och hotelltyp. Ett negativ 

samband (Tabell 2) går även att urskilja i Diagram 2.1 (Bilaga 3), där flest hotelledare på 

fristående hotell svarat instämmer inte, medan flest hotelledare på kedjehotell svarat instämmer 

på frågan. Dessutom finns en större spridning mellan svarsalternativen hos hotelledare på 

kedjehotell, där 17 instämmer och 7 instämmer inte. Av hotelledare på fristående hotell är det 

14 som svarat instämmer inte och 13 som instämmer.  
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4.3 Korrelation mellan hotelltyp och hotelledares perception i 

förhållande till redovisningssystem för socialt hållbarhetsarbete 

4.3.1 Korrelation utifrån hotelltyp 

Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp och svaren på enkätfrågorna 

kopplat till hotelledares perception i förhållande till redovisningssystem för socialt 

hållbarhetsarbete (Tabell 2). I Diagram 3.2 (Bilaga 3) går det att urskilja att hotelledare på 

fristående- och hotell har likartad perception på frågan. Diagram 3.1 och 3.3 (Bilaga 3) visar 

ett liknande mönster, där hotelledare på fristående hotell har en högre grad av instämmande på 

frågan jämfört med hotelledare på kedjehotell. Liknande mönster följs gällande att hotelledare 

på kedjehotell har en högre grad av icke instämmande på frågan jämfört med hotelledare på 

fristående hotell. Diagram 3.3 (Bilaga 3) visar även att hotelledare på kedjehotell har en 

liknande svarsfrekvens mellan svarsalternativen instämmer och instämmer inte på frågan.  

4.4 Korrelation mellan hotelledarens perception på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete utifrån hotellets geografiska läge och hotelltyp 

Tabell 2 visar att det enbart är en korrelation som visar ett statiskt signifikant samband mellan 

de oberoende variablerna hotelltyp och hotellets geografiska läge, där p-värdet är 0,008 < 0,05. 

Detta samband är negativt, vilket innebär att när ena variabelns värde ökar, minskar den andra 

variabelns värde. I Tabell 3 visas detta tydligt då en högre grad av fristående hotell (9 hotell) 

är etablerade på landsbygden till skillnad mot kedjehotell (2 hotell). På samma sätt finns det en 

högre grad av kedjehotell (22 hotell) som är etablerade i storstäder med fler än 200 000 invånare 

till skillnad mot fristående hotell (4 hotell).  

 

 

  

Hotellets geografiska läge 

Total Landsbygd 
Färre än 15 

000 invånare 

15 000 -  

40 000 

invånare 

Över  

50 000 

invånare 

Över  

200 000 

invånare 

Hotelltyp 

  

Kedjehotell Antal 2 6 3 8 11 30 

Fristående 

hotell 
Antal 9 7 2 7 4 29 

Total Antal 11 13 5 15 15 59 

 

Tabell 3 Hotellets geografiska läge i förhållande till hotelltyp 

Mellan de andra oberoende variablerna finns det inget statistiskt signifikant samband.  
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4.4.1 Hotelledares perception utifrån sambandet mellan social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet  

Den andra korrelationen som visar ett statistiskt signifikant samband är mellan variablerna 

hotellets geografiska läge och hotelledares perception på frågan ”Anser du att hållbarhetsarbete 

går att sätta i ett lönsamhetskoncept och att det gynnar företagets långsiktiga ekonomiska 

vinst?”, där p-värdet är 0.049 < 0.05. Diagram 1 nedan åskådliggör detta tydliga samband, där 

vi ser att en högre andel av hotelledare som svarat instämmer på frågan arbetar på ett hotell 

som ligger i en stad med fler än 50 000 eller 200 000 invånare, samt några färre som arbetar på 

hotell i mindre städer eller på landsbygden. Samtidigt befinner sig majoriteten av de ledare som 

inte instämmer med frågan på hotell på landsbygden.  

 

I Diagram 1 går det att urskilja att en högre grad av fristående hotell är etablerade på 

landsbygden, i mindre städer och i samhällen över 50 000 invånare medan kedjehotell i högre 

grad är etablerade i storstäder. Hotelledare på kedjehotell i storstäder har en markant högre 

grad av instämmande perception jämfört med hotelledare på fristående hotell i storstäder. 

Däremot går det att se en tydlig skillnad mellan kedjehotell i storstäder och fristående hotell på 

landsbygden, utifrån att hotelledare på fristående hotell på landsbygden har en högre grad av 

icke instämmande perception jämfört med hotelledare på kedjehotell. Däremot går det att 

urskilja att hotelledare på kedjehotell som ligger på landsbygden enbart har en icke 

instämmande perception, medan hotelledare på fristående hotell på landsbygden har en hög 

grad av instämmande perception.  

 

Diagram 1 Hotelledares perception på frågan “Anser du att hållbarhetsarbete går att sätta i ett 

lönsamhetskoncept och att det gynnar företagets långsiktiga ekonomiska vinst?” i förhållande till hotellens 

geografiska läge 
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4.5 Korrelation mellan hotelledarens perception på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete utifrån hotellets ålder 

4.5.1 Hotelledares perception utifrån sambandet mellan social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet  

Utifrån Tabell 2 kan vi urskilja att det finns två korrelationer i samband med hotellets ålder 

som visar ett statistiskt signifikant samband. Den första korrelationen som visar detta samband 

är mellan variablerna hotellets ålder och hotelledares perception på frågan ”Anser du att social 

hållbarhet är grunden i vinstdrivande företagande inom hotellbranschen?” där p-värdet är 0.004 

< 0.05. Diagram 2 nedan visar att det finns ett tydligt samband, genom att hotelledare på hotell 

som är äldre än 30 år har en hög grad av instämmande perception på frågan. På samma sätt ser 

vi att hotelledare på nyare hotell har en hög grad av icke instämmande perception på frågan. 

Däremot ser vi en skillnad i svaren av hotelledare på de olika hotelltyperna. Exempelvis utifrån 

Diagram 2 har hotelledare på kedjehotell en högre grad av instämmande perception om de 

jobbar på hotell som är mellan 1–10 år, jämfört med hotelledare på fristående hotell. Samtidigt 

har hotelledare på båda hotelltyperna en lika hög grad av icke instämmande perception på hotell 

som är mellan 1–10 år. Hotelledare på fristående hotell visar en högre grad en icke 

instämmande perception på hotell mellan 11–20 år, jämfört med hotelledare på kedjehotell. På 

kedjehotell som har en ålder på 11–20 år har däremot hotelledare en högre grad av icke 

instämmande perception jämfört med instämmande perception. Utifrån Diagram 2 går det att 

se att hotelledare på fristående hotell får en högre grad av instämmande perception ju äldre 

hotellet blir. Samtidigt visar hotelledare på kedjehotell som har en ålder på 1–10 år en högre 

grad av instämmande perception, som sedan avviker markant under hotellets åldersintervall 

11–20 år, för att sedan stiga ju äldre hotellet blir samt att hotelledare på hotell över 30 år enbart 

har en instämmande perception.  
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Diagram 2 Hotelledares perception på frågan “Anser du att social hållbarhet är grunden i vinstdrivande 

företagande inom hotellbranschen?” fördelat på hotellets ålder 

4.5.2 Hotelledares perception utifrån redovisningssystem för socialt hållbarhetsarbete  

Den andra korrelationen utifrån hotellets ålder som visar statistiskt signifikant samband är på 

frågan på enkätfrågan ”Anser du att hållbarhetsfrågor bör integreras i de ekonomiska 

aspekterna? Det vill säga, ha hållbarhetsredovisning som en del av årsredovisningen/ 

resultatrapporten.”, där p-värdet är 0.006 < 0.05.  

 

I Diagram 3 på åldersintervallet 1–10 år visar att hotelledares perception på kedjehotell har en 

hög grad av instämmande perception, samtidigt går det att urskilja att båda hotelltyperna har 

lika stor grad av icke instämmande perception. Däremot går det att se en avvikelse mellan 

åldersintervallerna 1–10 år och 11–20 år för båda hotelltyperna. Avvikelsen utifrån kedjehotell 

visar att hotelledare har en hög grad av instämmande perception när hotellet har en ålder på 1–

10 år, men vid åldern 11–20 år infinner sig en hög grad av icke instämmande perception. En 

annan avvikelse går att urskilja mellan hotelledares perception på fristående hotell. Vid 

åldersintervallet 1–10 år har hotelledare en hög grad av icke instämmande perception, däremot 

har hotelledares instämmande perception ökat mellan åldersintervallet 11–20 år. Utifrån 

Diagram 3 går det att urskilja att hotelledare på hotell äldre än 21 år, oavsett hotelltyp, har en 

hög grad av instämmande perception gällande att integrera hållbarhetsfrågor som en del i 

årsredovisningen eller resultatrapporten. På så sätt går det att urskilja en skillnad mellan 

hotelltyperna i respektive åldersintervall, där hotelledare på fristående hotell med en ålder på 

11–20 år har en högre grad av instämmande perception jämfört med hotelledare på kedjehotell. 

Samtidigt har hotelledare på kedjehotell en högre grad av instämmande perception på hotell 



31 

 

med åldern 1–10 år jämfört med hotelledare på fristående hotell. Däremot är antalet hotelledare 

som svarat instämmer inte på frågan lika stor mellan hotelltyperna i åldersintervallet 1–10 år. 

  

 

 
Diagram 3 Hotelledares perception på frågan “Anser du att hållbarhetsfrågor bör integreras i de ekonomiska 

aspekterna? Det vill säga, ha hållbarhetsredovisning som en del av årsredovisningen/ resultatrapporten.” i 

förhållande till hotellets ålder. 

5 Analys och diskussion  

Utifrån studiens syfte testades hypoteser som indikerade på att det finns ett samband mellan 

oberoende variablerna hotelltyp, hotellets geografiska läge och hotellets ålder och beroende 

variabeln hotelledares perception på hotellets sociala hållbarhetsarbete. Enligt nollhypotesen 

finns det inget samband mellan variablerna hotelltyp och hotelledarens perception på social 

hållbarhet i den populationen stickprovet är taget ur, som i det här fallet hotelledare på 30 

kedjehotell och 30 fristående hotell. Däremot kan vi avfärda nollhypotesen utifrån hotellets 

geografiska läge och hotellets ålder eftersom resultatet visar ett statistiskt signifikant samband 

i tre enkätfrågor. 

5.1 Analys och diskussion av hypotes 1 

Hypotes 1: Hotelledare på kedjehotell har en högre grad av en mer instämmande perception 

på att intressenter ställer krav på hotellets hållbarhetsarbete till skillnad från hotelledare på 

fristående hotell. 

I svaren på enkätfrågorna utifrån intressenters krav på hotellets sociala hållbarhetsarbete 

(Tabell 2), finns det inget statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp och svaren på 
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enkätfrågorna kopplat till hotelledares perception. I och med detta går det inte att avfärda 

nollhypotesen, eftersom det inte finns någon skillnad mellan hotelledares perception mellan 

fristående- och kedjehotell. 

 

Resultatet i Diagram 1.1, 1.2 samt 1.3 (Bilaga 3) urskiljer att perceptionen hos hotelledare i 

Sverige inte skiljer sig åt gällande intressenters krav på deras sociala hållbarhetsarbete, och på 

så sätt går det att dra en koppling till liknande undersökningar bland fristående- och kedjehotell 

i Dubai (Rosalind Jenkins & Karanikola, 2014). Anledningen anser vi är att om hotelledare 

upplever att de får krav från aktieägare eller investerare, utvecklas hotellets sociala 

hållbarhetsarbete. På så sätt menar vi att om det inte finns en ambition eller efterfrågan från 

aktieägare eller investerare att arbeta med socialt hållbarhetsarbete kommer inte hotell att göra 

det. Hotelledares perception på båda hotelltyperna överensstämmer med vad Grafström et al. 

(2015) förklarar att starka relationer med intressenter skapas när hotellet tillgodoser 

intressenteras förväntningar, vilket påverkar den ekonomiska vinsten.  

 

Genom att hotelledare inom båda hotelltyperna har en hög grad instämmande perception på 

intressenters krav, går det att dra en parallell med vad Maceij och Jaswiga (2016) belyser om 

att hotellbranschen som stor del av besöksnäringen behöver möta samhällets förväntningar. 

Utifrån detta anser vi att hela besöksnäringen har chansen att leda och utveckla denna process, 

så att fler företag och branscher börjar att arbeta och skapa kunskap inom socialt 

hållbarhetsarbete som en avgörande process i hotellets verksamheter. 

5.2 Analys och diskussion av hypotes 2 

Hypotes 2: Hotelledare på kedjehotell har en högre grad av en mer instämmande perception 

på att det finns ett samband mellan social- och ekonomisk hållbarhet till skillnad från 

hotelledare på fristående hotell. 

 

Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp och svaren på enkätfrågorna 

kopplat till hotelledares perception om sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet (Tabell 2). På så sätt går det inte att avfärda nollhypotesen, eftersom det inte finns 

något samband mellan hotelledares perception mellan fristående- och kedjehotell. 

 

Hotelledare på både fristående- och kedjehotell har en hög grad av instämmande perception 

om socialt hållbarhetsarbete är grunden i vinstdrivande företagande inom hotellbranschen. Ett 

avvikande resultat ses i Diagram 2.1 (Bilaga 3) gällande att hotelledare på fristående hotell har 

en hög grad av en icke instämmande perception. Vår tolkning är att hotelledare på fristående 

hotell behöver fokusera på hotellets sociala hållbarhetsarbete utifrån egna förutsättningar, 

precis som Grafström et al. (2015) anser. Utifrån Grafström et al. (2015) ser vi att det inte 

behöver vara stora insatser som krävs, utan det viktigaste är att göra en betydande skillnad. En 

annan infallsvinkel till att hotelledare på fristående hotell har en hög grad av icke instämmande 

perception gällande sambandet mellan social- och ekonomisk hållbarhet, kan bero på det som 

Maciej och Jadwiga (2016) tar upp att socialt hållbarhetsarbete resulterar i ökade kostnader, 
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vilket påverkar ekonomin negativt. Vi kan inte dra några slutsatser utifrån studiens resultat, 

men däremot kan det antas att om fristående hotell i högre grad överinvesterar i socialt 

hållbarhetsarbete, sker det enligt Borglund och Norberg (2011) en konflikt. Konflikten grundar 

sig i att kostnaden för socialt hållbarhetsarbete blir orimligt hög i förhållande till vad det 

genererar företaget ekonomiskt. 

 

Gospic (2017) och Njite et al. (2011) förklarar att socialt hållbarhetsarbete ger och kan 

användas som ett förebyggande medel för ekonomisk avkastning. Detta stämmer överens med 

resultatet i Diagram 2.2, 2.3 samt 2.4 (Bilaga 3) som visar att hotelledare på båda hotelltyperna 

har en hög grad av instämmande perception, gällande sambandet mellan social- och ekonomisk 

hållbarhet. Om hotelledarna istället hade haft en lägre grad av instämmande perception 

gällande detta och inte tagit hänsyn till medarbetarnas tillfredsställelse, i form av social 

hållbarhet, förklarar både Grankvist (2012) och Gospic (2017) att det är svårt för företaget att 

bli framgångsrikt under en längre period. En praktisk lösning anser vi kan vara att hotelledare 

tillämpar det Grafström et al. (2015) definierar som employer branding. På så sätt kan 

hotelledare både attrahera potentiella och nuvarande medarbetare, vilket leder till ett ansvar i 

social hållbarhet i form av en stimulerande arbetsplats.  

 

Genom att hotelledare inom de två hotelltyperna anser att hotellets sociala hållbarhetsarbete 

går att koppla till den långsiktiga ekonomiska vinsten, ser vi att hotellverksamheter ger plats åt 

sociala hållbarhetsarbeten, samt att dessa kan förbi långsiktiga investeringar. Detta går att göra 

en parallell med det som Grafström et al. (2015) poängterar om att företag som enbart skänker 

pengar till välgörenhet utan någon koppling till verksamheten, riskerar att bli kritiserade av 

intressenter. Vidare anser vi att för att hotelledare ska se vad deras sociala hållbarhetsarbete 

genererar i ekonomiska termer kan en lösning vara att införa en hållbarhetsredovisning. En 

hållbarhetsredovisning kan innebära flera fördelar, bland annat det som Kennedy Nyahunzvi 

(2013) nämner om att attrahera flera investerare samt potentiella medarbetare. 

5.3 Analys och diskussion av hypotes 3 

Hypotes 3: Hotelledare på kedjehotell har en högre grad av en mer instämmande perception 

att tillämpa redovisningssystem inom social hållbarhet till skillnad från hotelledare på 

fristående hotell.   

 

Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp och svaren på enkätfrågorna 

kopplat till hotelledares perception gällande hotellets redovisning av socialt hållbarhetsarbete 

(Tabell 2). På så sätt går det inte att avfärda nollhypotesen, eftersom det inte finns något 

samband mellan hotelledares perception mellan fristående- och kedjehotell. 

 

Jones et al. (2014) förklarar att ett gemensamt redovisningssystem bidrar till att 

hotellverksamheter kan jämföra sig med andra hotell, för att veta hur det enskilda hotellets 

sociala hållbarhetsarbete förhåller sig till konkurrerande hotellverksamheter. Detta 

överensstämmer med resultatet i Diagram 3.1, 3.2 samt 3.3 (Bilaga 3), där hotelledare inom 
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båda hotelltyperna har en hög grad av instämmande perception att tillämpa redovisningssystem 

för socialt hållbarhetsarbete som en del av verksamheten. I och med att lagen om att införa 

hållbarhetsredovisning som del av sin årsrapport inte innefattar verksamheter med färre än 250 

medarbetare, finns det på så vis inget krav för fristående hotell eller mindre 

hotellkedjekoncerner att hållbarhetsredovisa. Däremot är det krav för hotellkedjekoncerner 

med fler än 250 medarbetare att hållbarhetsredovisa som en del av årsrapporten (Borglund et 

al., 2017). Vi ser en risk med att lagen inte innefattar alla hotellverksamheter, eftersom valet 

av att införa hållbarhetsredovisning inte är ett krav för verksamheter med färre än 250 

medarbetare. På så sätt kan hotellverksamheter som har färre än 250 medarbetare inte jämföras 

med varandra, vilket vi och Jones et al. (2014) anser är nödvändigt för att hotellets sociala 

hållbarhetsarbete förhåller sig till den konkurrerande marknaden. Samtidigt förklarar 

Ammenberg (2012) svårigheten för mindre verksamheter att implementera ett 

redovisningssystem som fungerar i en större verksamhet, eftersom verksamheterna har olika 

förutsättningar. Utifrån våra reflektioner ser vi att redovisningssystem kan vara ett verktyg 

inom internt och externt hållbarhetsarbete, men som bör anpassas till den egna verksamhetens 

förutsättningar. Vi menar att internt kan detta användas för att sätta upp mål och se prognoser 

över tid hur hotellets sociala hållbarhetsarbete går, medan ett externt perspektiv kan vara att 

hotellverksamheter kan jämföra sig med andra branscher eller verksamheter.  

 

Vi anser att arbete och mätning av hotellets sociala hållbarhetsarbete är två skilda delar. 

Kopplat till mätning av sociala hållbarhetsarbeten förklarar De Grosbois (2012) att det är hög 

prioritet för hotelledare att skapa insikt och börja upprätta hållbarhetsredovisningar. Utifrån det 

De Grosbois (2012) förklarar drar vi en slutsats att hotelledare på hotellverksamheter med färre 

än 250 medarbetare löper en stor risk att inte se det sociala hållbarhetsarbetet som en långsiktig 

ekonomisk lönsamhet. Detta utifrån att det saknas en gemensam lag för alla 

hotellverksamheter, samt verktyg eller kunskap till att mäta socialt hållbarhetsarbete. 

5.4 Analys och diskussion av hypotes 4  

Hypotes 4: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av en mer instämmande 

perception till hotellets sociala hållbarhetsarbete om de arbetar på ett hotell etablerat i ett 

samhälle med fler än 50 000 invånare, jämfört med hotelledare som arbetar fristående hotell 

etablerade på landsbygden.  

 

Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp, hotellets geografiska läge och 

svaret på enkätfrågan “Anser du att hållbarhetsarbete går att sätta i ett lönsamhetskoncept och 

att det gynnar företagets långsiktiga ekonomiska vinst?”, kopplat till hotelledares perception 

(Tabell 2). På så sätt går det att avfärda nollhypotesen. Det finns även ett statistiskt signifikant 

samband mellan de två oberoende variablerna, hotellets geografiska läge och hotelltyp (Tabell 

2 & Tabell 3). 

 

Husted et al. (2016) förklarar att verksamheter som är etablerade nära en storstad har ett mer 

omfattande socialt hållbarhetsarbete, med anledning av att verksamheterna har ökade 



35 

 

värderingar och kunskaper inom social hållbarhet. Detta överensstämmer med Diagram 2, och 

vi ser att en anledning kan vara att det finns större krav från intressenter samt att det finns fler 

intressenter att förhålla sig till i större städer. Serra-Catallops et al. (2018) förklarar att 

invånarna i samhället är viktiga intressenter där hotellet är etablerat, eftersom samhället och 

dess invånare är en del av gästernas upplevelse. En utmaning anser vi kan vara att det är svårt 

för hotelledare att veta vilka förväntningar olika intressenter har på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete, eftersom det enligt Serra-Catallops et al. (2018) saknas studier på vilka 

underliggande faktorer som påverkar intressenternas förväntningar. 

 

Tavitiyaman et al. (2014) beskriver att hotells geografiska läge skapar skillnader i både 

organisationskulturer och marknadsandelar. Resultatet i Diagram 1 tror vi beror på att 

kedjehotell i större städer har fler krav på sitt sociala hållbarhetsarbete, utifrån att de har fler 

konkurrenter att förhålla sig till och på så sätt krävs det mer av kedjehotellen att skapa 

marknadsandelar. Levi och Park (2011) instämmer att ett hotell kan öka marknadsandelar i 

förhållande till sina konkurrenter tack vare sitt sociala hållbarhetsarbete, som i sin tur även kan 

generera i att ryktet och varumärket för hotellet stärks. Vi anser att båda hotelltyperna i större 

städer har en fördel av konkurrerande hotell såväl som konkurrerande blivande medarbetare, 

för att utmana sig och sätta det sociala hållbarhetsarbetet i ett lönsamhetskoncept. 

 

Diagram 1 visar att hotelledare på landsbygden inom båda hotelltyperna har en hög grad av 

icke instämmande perception. Om det handlar om stora kostnader för socialt hållbarhetsarbete 

i förhållandet till hotellverksamhetens intäkter, eller om de tycker det känns onödigt att 

investera i, är svårt att dra en slutsats om. Vi kan inte heller urskilja vilka sociala 

hållbarhetsarbeten som hotellen på landsbygden faktiskt implementerat och hur det visat sig i 

ett lönsamhetskoncept för varje enskilt hotell. Däremot förklarar Tavitiyaman et al. (2014) att 

hotelledares skyldigheter är att öka servicenivån genom att utnyttja medarbetarnas talanger, 

förbättra relationerna i det lokala samhället och fungera som en röst i samhället där 

hotellverksamheten är etablerad. Eftersom vi enbart mäter hotelledares perception på frågan, 

och inte vad de faktiskt gör eller inte gör på hotellen, går det inte att dra en rättvis slutsats om 

orsaken. Däremot anser vi att hotelledare inom båda hotelltyperna, framförallt de fristående 

hotellen, ska välja sociala hållbarhetsarbeten som passar med hotellets geografiska läge, precis 

som Husted et al. (2016) säger. Detta eftersom olika sociala hållbarhetsarbeten lämpar sig i 

olika typer av storlek på samhället.  

 

Tabell 3 visar att kedjehotell i högre grad är etablerade i storstäder, samtidigt som de fristående 

hotellen dominerar i mindre städer och på landsbygden, vilket även Carlbäck (2012) förklarar 

i sin studie. Avsaknaden av kedjehotell på landsbygden anser vi kan bero på att behovet på 

hotellövernattningar är lägre jämfört med större städer, eftersom större städer i stor utsträckning 

arbetar med att attrahera olika segment till stadens sevärdheter. Anledningen till att fristående 

hotell i högre grad är etablerade i mindre städer och på landsbygden tror vi, tillsammans med 

Carlbäck (2016), beror på att de lättare kan skapas ett varumärke utifrån hotellets unika 

geografiska läge, ett unikt koncept eller design. Därmed tror vi att reseanledningen till 

fristående hotell på landsbygden baseras mer på hotellets faktiska verksamhet jämfört med 
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kedjehotell i större städer, där den primära reseanledningen inte är själva hotellet utan 

exempelvis stadens sevärdheter.  

5.5 Analys och diskussion av hypotes 5  

Hypotes 5: Hotelledare på svenska kedjehotell har en högre grad av en mer instämmande 

perception till hotellets sociala hållbarhetsarbete om de arbetar på äldre hotell, jämfört med 

hotelledare som arbetar på yngre fristående hotell i Sverige. 

 

Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan hotelltyp, hotellets ålder och svaren på 

enkätfrågorna “Anser du att social hållbarhet är grunden i vinstdrivande företagande inom 

hotellbranschen?” och “Anser du att hållbarhetsfrågor bör integreras i de ekonomiska 

aspekterna? Det vill säga, ha hållbarhetsredovisning som en del av 

årsredovisningen/resultatrapporten.” kopplat till hotelledares perception (Tabell 2). På så sätt 

går det att avfärda nollhypotesen.  

 

Verksamheters ålder har påverkan på det sociala hållbarhetsarbetet, ju äldre ett hotell blir ju 

mer investerar verksamheten i det sociala hållbarhetsarbetet, samt att erfarenheter ökar i takt 

med att hotellverksamheten blir äldre (Enz et al., 2014; Hung et al., 2010, båda refererade i 

Lado-Sestayo et al., 2017). Anledningen till varför äldre hotell investerar mer i socialt 

hållbarhetsarbete än yngre hotell, anser vi beror på det Withisuphakorn och Jiraporn (2016) 

beskriver om att yngre verksamheter inte hunnit skapa ett rykte och kan upprätthålla ett socialt 

hållbarhetsarbete. En annan infallsvinkel kan vara att äldre hotell har ekonomiska 

förutsättningar till att investera i socialt hållbarhetsarbete (Withisuphakorn & Jiraporn, 2015, 

refererad i Badulescu et al., 2018). Resultatet i Diagram 2 visar att hotelledares instämmande 

perception inom båda hotelltyperna med en ålder på 30 år eller äldre är hög, vilket 

överensstämmer med ovanstående referenser att äldre hotell investerar mer i socialt 

hållbarhetsarbete. På så sätt kan vi dra slutsatsen att hotelltyp inte har en betydelse utifrån 

hotelledares perception på hotellets sociala hållbarhetsarbete, utan det beror på hotellets ålder. 

 

En svårighet som Grafström et al. (2015) förklarar är att veta vilka ekonomiska resultat som är 

kopplat till socialt hållbarhetsarbete som en enskild faktor. På så sätt anser vi att en 

återkommande utmaning blir att motivera nyetablerade hotell, främst fristående hotell, till att 

implementera sociala hållbarhetsarbeten tidigt i etableringsfasen En ytterligare utmaning till 

att hotelledare på yngre fristående hotell inte har en hög grad av instämmande perception 

utifrån Diagram 2, kan bero på att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

ekonomiska fördelar och engagemang i socialt hållbarhetsarbete (Mullen, 1997, refererad i 

Njite et al., 2011). Vi menar att i framtiden behöver nyetablerade hotellverksamheter införa 

socialt hållbarhetsarbete tidigt. Detta för att säkerställa att socialt hållbarhetsarbete faktiskt 

implementeras, men även för att Diagram 1 visar att hotelledare på yngre fristående hotell har 

en hög grad av icke instämmande perception till att socialt hållbarhetsarbete är grunden i 

vinstdrivande företagande. Däremot ser vi i Diagram 2 att ju äldre hotellet blir, desto högre 
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grad av instämmande perception har hotelledare, samtidigt som graden av icke instämmande 

perception minskas på båda hotelltyperna.  

 

Vår reflektion av detta är att socialt hållbarhetsarbete kräver tid och engagemang till att få 

chans att växa och bli en del av organisationskulturen. I Diagram 2 ser vi att hotelledares 

perception i båda hotelltyperna visar svårigheten att se en vinstdrivande effekt av socialt 

hållbarhetsarbete i nyetableringsfasen, men att hotelledare på äldre hotell har en högre grad av 

instämmande perception till att socialt hållbarhetsarbete är grunden i vinstdrivande 

företagande. 

 

Diagram 3 visar att det råder en stor skillnad mellan hotelledares åsikter utifrån de båda 

hotelltyperna. Vid vidare eftertanke anser vi att ett möjligt tillvägagångssätt hade varit att mäta 

när hotellet tillämpat sitt sociala hållbarhetsarbete och hur det sociala hållbarhetsarbetet sett ut 

fram till idag, och på så sätt se hur trenden utvecklats genom åren. Vi ser att det är svårt att dra 

en slutsats utifrån Diagram 3 gällande avvikelserna hos båda hotelltyperna i åldersintervallen 

1–10 år och 11–20 år. Däremot kan vi göra ett antagande att utfallet beror på att kedjehotell 

har en tendens att överinvestera i socialt hållbarhetsarbete, vilket kan bidra till att kostnaderna 

blir för höga och på så sätt förknippas socialt hållbarhetsarbete med kostsamt och inte 

ekonomiskt lönsamt. Borglund och Norberg (2011) förklarar att en konflikt kan uppstå när 

företagsledningar riskerar att överinvestera i socialt hållbarhetsarbete. Utifrån resultatet i 

Diagram 3 går det dra en slutsats om att kedjehotell i högre grad tenderar till att överinvestera 

i socialt hållbarhetsarbete i en tidig etableringsfas, men däremot ställer sig hotelledare på 

fristående hotell mer passiva till att investera för mycket i socialt hållbarhetsarbete mellan 

åldersintervallet 1 - 10 år. Vi kan urskilja i Diagram 3 att hotelledare inom de båda 

hotelltyperna anser att hållbarhetsfrågor bör integreras i de ekonomiska aspekterna ju äldre 

hotellet blir. Hotellverksamheter som blir äldre skapar bättre förhållande till kostnader samt att 

de skapar mer erfarenheter (Becerra, Santaló & Silva, 2013, Hung et al., 2010, båda refererade 

i Lado-Sestayo et al., 2017). På så sätt kan vi dra slutsatsen att äldre hotell är mer benägna att 

integrera hållbarhetsfrågor i de ekonomiska aspekterna, eftersom de har skapat en kunskap och 

erfarenheter kring socialt hållbarhetsarbete. 

 

Vår reflektion är att båda hotelltyperna i etableringsfasen bör vara försiktiga med att 

överinvestera i socialt hållbarhetsarbete, eftersom det kan bidra till höga kostnader. Om detta 

inte sker menar vi att konsekvensen blir att socialt hållbarhetsarbete inte förknippas med en 

långsiktig ekonomisk lönsamhet. Vi anser att hotellverksamheter inte ska utesluta att investera 

i socialt hållbarhetsarbete under tidig ålder, snarare bör hotellverksamheter integrera socialt 

hållbarhetsarbete tidigt. Däremot under förutsättning att det sker inom rimliga förhållanden till 

hotellverksamhetens kapacitet.  

 

Värt att diskutera är det Lado-Sestayo et al. (2017) förklarar att äldre och mer väletablerade 

hotellverksamheter har högre underhållskostnader. Vi ser att det kan bli en svårighet för 

väletablerade hotellverksamheter att implementera sociala hållbarhetsarbeten vid en äldre 

ålder, eftersom det är andra underhållskostnader som väger tyngre. Samtidigt menar även 

Baum och Mezias (1992, refererad i Ben-Aissa & Goaied, 2015) att hotellets ålder har en 
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negativ inverkan på hotellets prestation, i form av risken för potentiella misslyckanden. Därför 

ser vi att socialt hållbarhetsarbete bör integreras tillsammans med de ekonomiska aspekterna 

vid hotellverksamhetens tidiga ålder, eftersom det minimerar risken till att överinvestera i 

socialt hållbarhetsarbete. 

7 Slutsats  

Resultatet av den kvantitativa enkätundersökningen visar att hypotes 1, 2 och 3 inte går att 

avfärda utifrån nollhypotesen. Detta eftersom hotelledares perception på hotellets sociala 

hållbarhetsarbete utifrån intressenters krav, sambandet mellan social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet samt redovisningssystem, inte skiljer sig mellan hotelltyperna. Däremot finns det ett 

statistiskt signifikant samband utifrån hypotes 4 och 5, som visar att kedjehotells geografiska 

läge och ålder har en inverkan på hotelledares perception på hotellets sociala hållbarhetsarbete.  

 

Det första statistiska signifikanta sambandet urskiljs i Diagram 1 som visar att socialt 

hållbarhetsarbete gynnar verksamhetens långsiktiga ekonomiska vinst, där hotelledare på båda 

hotelltyperna etablerade på landsbygden visar en hög grad av icke instämmande perception. Vi 

ser att hotelledares perception varierar beroende på storlek på samhället där hotellverksamheten 

är etablerad. Därmed måste hotelledare på båda hotelltyperna anpassa det sociala 

hållbarhetsarbetet utifrån det geografiska läget, eftersom socialt hållbarhetsarbete lämpar sig 

olika i olika storlekar på samhället.  

 

Utifrån Diagram 2 går det att urskilja det andra statistiska signifikanta sambandet som skildrar 

att social hållbarhet är grunden i vinstdrivande företagande. På så sätt är slutsatsen att 

hotelledare inom båda hotelltyperna som är äldre än 21 år har en hög grad av instämmande 

perception, jämfört med hotelledare på hotell yngre än 20 år.  

 

Diagram 3 resulterar i det tredje statistiska signifikanta sambandet som visar att ju äldre ett 

hotell blir, ju högre grad av instämmande perception har hotelledare på frågan om 

hållbarhetsfrågor bör integreras med årsredovisningen eller resultatrapporten. Detta kan bero 

på att äldre hotell har bättre förhållande till kostnader samt mer erfarenhet av sociala 

hållbarhetsarbeten. En anledning till varför hotelledare på hotell som är yngre än 20 år inte har 

lika jämn grad av instämmande perception kan bero på att de överinvesterar i sociala 

hållbarhetsarbeten. Detta kan i sin tur leda till att kostnaderna ökar och hotellet undviker att 

investera i, samt integrera sociala hållbarhetsarbeten i årsredovisningen eller resultatrapporten.  

7.1 Förslag på vidare forskning och praktisk användning 

Med utgångspunkt i denna studie skulle vidare forskning med fokus på att studera 

respondentens bakgrund, i form av exempelvis hotelledares ålder, utbildning, erfarenhet och 

befattning, kunna bidra till en djupare förståelse för hotelledares perception utifrån hotellets 
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sociala hållbarhetsarbete eller hållbarhetsfrågor. Denna forskningsfråga kan utvecklas vidare i 

hotellbranschen såväl som andra branscher.  

 

Vi ser utifrån denna studie att vidare forskning inom ämnet även kan vara att studera vilka 

faktiska sociala hållbarhetsarbeten som hotellbranschen arbetar med idag, samt hur det mäts 

och förhåller sig till ekonomisk hållbarhet. För att hotellverksamheter ska veta vilka sociala 

hållbarhetsarbeten som bidrar till ekonomisk vinst, kan en praktisk användning på denna vidare 

forskning vara att utveckla en kommunikationsplattform. Denna plattform skulle kunna vara 

ett verktyg för hotellverksamheter att inspireras av andra hotells sociala hållbarhetsarbeten som 

visat en ekonomisk lönsamhet. Detta går att jämföra med det Grafström et al. (2015) identifierat 

att det inte finns entydiga studier som visar att social hållbarhet leder till ekonomisk lönsamhet. 

En svårighet är att mäta enbart socialt hållbarhetsarbete, utan att andra faktorer påverkar 

företagets lönsamhet. På så sätt anser vi att vidare forskning kan vara att identifiera hur och 

vad som kan mäta social hållbarhet kopplat till företagets ekonomiska lönsamhet.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att studera om det hade varit aktuellt att införa en 

lagstiftning för hotellverksamheter i Sverige, utifrån vilka sociala hållbarhetsarbeten som måste 

genomföras oavsett hotellets ålder eller hotellets geografiska läge. Utifrån en möjlig 

lagstiftning skulle hotellverksamheters olika sociala hållbarhetsarbeten kunna jämföras, samt 

se om det finns en ekonomisk lönsamhet.  

 

Ett ytterligare förslag på praktisk användning utifrån denna studies resultat och slutsats är ta 

fram en modell, som skulle kunna används för att utveckla den svenska hotellbranschens 

sociala hållbarhetsarbete. Modellen kan användas för både internt och externt arbete, där det 

interna arbetet kan bidra med att tillfredsställa medarbetares behov av en socialt hållbar 

arbetsplats. Utifrån det externa arbetet kan hotelledare använda modellen till att kontrollera 

sina resurser, vilket är en viktig del av verksamhetens lönsamhet.  
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Bilaga 1 - Enkätfrågor 

Hotellfakta 
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Social hållbarhet/CSR som värde  
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Bilaga 2 - Frekvenstabeller 

 

Hotelltyp 

 Antal 

Kedjehotell 30 

Fristående hotell 30 

Total 60 

Tabell 1: Antal hotell fördelat på hotelltyp 
 

  

Ålder på hotell 

Total <1 år 1–10 år 11–20 år 21–30 år 30<år 

Hotelltyp Kedjehotell Antal 1 13 4 5 6 29 

Fristående hotell Antal 3 5 7 6 7 28 

Total Antal 4 18 11 11 13 57 

Tabell 2: Ålder på hotellet i förhållande till hotelltyp 
 

 

  

Hotellets geografiska läge 

Total Landsbygd 
Färre än 15 000 

invånare 

15 000 - 
40 000 

invånare 

Över 
50 000 

invånare 

Över 
200 000 
invånare 

Hotelltyp Kedjehotell Antal 2 6 3 8 11 30 

Fristående 
hotell 

Antal 9 7 2 7 4 29 

Total Antal 11 13 5 15 15 59 

Tabell 3: Hotellets geografiska läge i förhållande till hotelltyp
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Bilaga 3 - Stapeldiagram 

1. Ledarens perception på intressenters krav 

 
Diagram 1.1 Hotelledares svar på enkätfråga 1 utifrån hotelltyp. 

 

 

 

 
Diagram 1.2 Hotelledares svar på enkätfråga 2 utifrån hotelltyp. 
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Diagram 1.3 Hotelledares svar på enkätfråga 3 utifrån hotelltyp. 

 

 

2. Ledarens perception på sambandet mellan social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet 

 
Diagram 2.1 Hotelledares svar på enkätfråga 4 utifrån hotelltyp 
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Diagram 2.2 Hotelledares svar på enkätfråga 5 utifrån hotelltyp 

 

 

 

 

 
Diagram 2.3 Hotelledares svar på enkätfråga 6 utifrån hotelltyp 
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Diagram 2.4 Hotelledares svar på enkätfråga 7 utifrån hotelltyp 

 

 

 

3 Ledares perception på rapporteringssystem för social hållbarhet 

 

 
Diagram 3.1 Hotelledares svar på enkätfråga 8 utifrån hotelltyp 
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Diagram 3.2 Hotelledares svar på enkätfråga 9 utifrån hotelltyp 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3.3 Hotelledares svar på enkätfråga 10 utifrån hotelltyp 

 

 


