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Förord  

Denna kandidatuppsats är en del av Service Management-programmet vid Lunds Universitet,           

Campus Helsingborg, och genomfördes under vårterminen 2017. Arbetet kring detta          

examensarbete har till lika stora delar utförts av båda författarna.  

  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Campus Vänner med sponsorer för möjliggörandet av                 

vår studieresa till Barcelona genom det stipendium som utdelades i maj 2017. Studieresan bidrog              

till ett fördjupat perspektiv och viktig empiri för uppsatsen. Vi hoppas att vår uppsats kan komma                

till användning för Campus Helsingborg samt fungera som inspiration för lokala hotellaktörer i             

Helsingborg.  

  

Vidare vill vi rikta ett stort tack till samtliga delaktiga aktörer och intervjurespondenter vid              

empiriinsamlingen. Deras information har varit mycket värdefull och skapat förutsättning för           

uppsatsen. Ytterligare en person som ska ha tack är vår handledare Richard Ek som väglett oss                

under uppsatsskrivandet. Slutligen även ett stort tack till Ulla Urde, språkpedagog från Campus             

studieverkstad, som gett oss värdefulla råd samt motiverat oss genom skrivandet.  

  

 

Trevlig läsning!  

  

  

  

  

 

 

Irvin Chu Karolina Högberg 

 

Helsingborg, 24 maj 2017  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Turistnäringen tillhör idag en av världens största branscher och i takt med dess ständiga tillväxt och                

förändring växer även oron kring hållbarhetsfrågan (Gössling 2011; Hall & Williams 2008).            

Förenta Nationerna har utsett år 2017 till det internationella året för hållbar turism och utveckling.               

Det gör det till ett unikt tillfälle att detta år påverka och inspirera aktörer samt beslutsfattare inom                 

turistnäringen att bidra till hållbar turismutveckling (Världsturismorganisationen 2017). Inte minst          

då turismbranschen står för 5 procent av de globala växthusgasutsläppen, varav hotellsektorn står             

för 21 procent av turistnäringens totala växthusgasutsläpp. Detta sätter i sin tur allt större press på                

aktörer att agera klimatsmart samt att arbeta med hållbarhetsstrategier (Gössling 2011, s. 1 &              

65-67). Jones, Hillier och Comfort (2016) menar att hotellsektorns stora tillväxttryck och fokus på              

att samtidigt vara hållbar är paradoxal och beskriver paradoxen enligt nedan: 

  
However, throughout much of the hospitality industry, the concept of sustainability provides a             

teasing paradox. At the operational level, for example, on the one hand, the industry increasingly               

looks to deploy sustainability within both its marketing messages and the customer experience,             

while, on the other hand, the headline accent is often on conspicuous consumption, which, in many                

ways, is the antithesis of sustainability (Jones, Hillier & Comfort 2016, s. 37). 

  

Ovanstående citat pekar, å ena sidan på att hotellbranschen är mån om att förmedla sitt               

hållbarhetsansvar genom marknadsföring, å andra sidan på att stor vikt läggs vid konsumtion             

(Jones, Hillier & Comfort 2016, s. 37). Samtidigt som behovet av att ta större miljö- och                

samhällsansvar hamnar i allt tydligare fokus, befinner vi oss mitt i ett digitalt paradigmskifte som               

möjliggör blixtsnabb och gränsöverskridande kommunikation (Rezaee & Choi 2016, s. 30-31;           

Zineldin 2012, s. 227-233).  

 

På global nivå har hållbar turismutveckling uppmärksammats i olika internationella forum           

(Världsturismorganisationen 2017). Som deltagare på ett av dessa forum under kongressen Forum            

TurisTIC, i Barcelona i april 2017, noterades att flera föreläsare belyste bristen på intern              

kommunikation och kunskap om hållbarhetsstrategier i hotellverksamheter. Kongressen syftade till          

att lyfta fram de senaste teknologiska innovationerna inom hållbar turismutveckling och visade på             

att digitala verktyg har inverkan på hur hållbarhet kan kommuniceras både internt och ut i               
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hotellverksamheter (Forum TurisTIC 2017-04-19).   

  

Som resultat av att turism bidrar till stor tillväxt för världsekonomin, är det alltså en bransch som                 

påverkas av teknologiska innovationer och konkurrenskraft, men även bidrar till negativ inverkan            

på den egna hållbara utvecklingen (Gössling 2011; Hall & Williams 2008). Då hotellbranschen             

även är en del av servicesektorn och inkluderar andra sektorer såsom restaurangbranschen, finns ett              

stort behov av att se hotellverksamheter utifrån ett helhetsperspektiv (Wood & Brotherton 2008, s.              

1-3 & 37-59).  

  

Utöver miljöpåverkan diskuteras även ekonomiska, sociala, företagsstyrande och etiska         

dimensioner av hållbarhet i relation till hotellbranschen, vilka alla samspelar (Rezaee & Choi,             

2016, s. 25-27; Clarke och Chen 2007, s. 301). Den ekonomiska hållbarhetsdimensionen har både              

direkt och indirekt påverkan på samhället genom att generera arbetstillfällen och tillväxt för             

näringslivet. Den ekonomiska vinningen talar på så sätt även för den sociala            

hållbarhetsdimensionen och att ta ansvar över samhället i stort, även miljöaspekten. Samtidigt            

berör samhällets lagar och politik den företagsstyrande dimensionen av hållbarhet, vilken också har             

att göra med den etiska dimensionen om huruvida företag förhåller sig etiska i relation till sitt                

ledarskap (Rezaee & Choi 2016, s. 30-31). Hotellaktörer bör således se begreppet hållbarhet utifrån              

ett större perspektiv och som en möjlighet att påverka sin egna bransch istället för att definiera det                 

utifrån egna behov (Tinnish & Lynch, s. 80). Att arbeta med hållbarhetssstrategier förbättrar inte              

bara verksamheters konkurrensfördelar, utan ökar i sin tur även lönsamheten (Razumova,           

Rey-Maquieira & Lozano 2016, s. 79; Sloan, Legrand & Chen 2009, s. 7-10 & 13). 

  

Hotellaktörer blir allt mer medvetna om avfalls, energi- och vattenbesparingsåtgärder (Rezaee &            

Choi 2016, s. 32). Dock tyder hotellbranschen med dess miljöpåverkan ändå på att det finns ett                

glapp mellan att förmedla hållbarhetsstrategier och att agera hållbart. Genom teknologiska system            

kan förbrukning och kostnader kontrolleras med enkla medel (Gössling 2011). Forskning visar att             

verksamheter utöver sin marknadsföring ut mot kunder kan stärka sina strategier även genom att              

rikta sitt fokus internt och till sina anställda (Grönroos 2015; Richardson 2015). Genom att utse               

sina anställda som ambassadörer kan större engagemang och ansvarskänsla skapas (Tinnish &            

Lynch 2016, s. 88-92). Intern marknadsföring är därmed av vikt för att kommunicera ett företags               

strategier mellan avdelningar och anställda (Zineldin 2012, s. 151f & 156-161). Delat ledarskap             
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och ansvar i sin tur motiverar medarbetare att arbeta mot gemensamma mål inom             

hållbarhetsutveckling (Tinnish & Lynch 2014, s. 92). 

  

Digitaliseringen har sedan 1990-talet ersatt mycket av den informationsspridning som har varit            

analog tidigare (SCB 2017). Uppkomsten av internet har bidragit till nya kommunikationskanaler            

som leder till snabb och billig kommunikation samt informationsspridning (Parment 2015, s.            

209-213). Ur ett ledningsperspektiv kan digital teknologi användas för att krossa barriärer och             

etablera relationer mellan avdelningar och anställda samt vidare ut mot kunden (Zineldin 2012, s.              

229-233). Statistik visar att 42 procent av svenska företag betalar för att annonsera på internet,               

varav hotell och restauranger står för 52 procent av dem (SCB 2017). Verktyg såsom applikationer,               

plattformar och sociala medier idag gör det möjligt för hotellverksamheter att arbeta mer effektivt              

(Blakeman 2015, s. 234-241; Wood & Brotherton & 2008). Digital teknologi har därför stor              

potential att förändra både extern och intern marknadsföring i relation till hållbarhetsstrategier.            

Samtidigt visar tidigare studier på lite uppmärksamhet i ämnet och att mer forskning krävs              

(Zineldin 2012, s. 230fff). Med andra ord visar tidigare forskning på att det finns brister i                

hotellaktörers hållbarhetsarbete, men samtidigt även på att det finns potential för hotellaktörer att             

förbättra sina hållbarhetsstrategier. Detta kommer därför att ligga till grund för uppsatsens syfte             

och frågeställningar som presenteras nedan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning väcker tankar om att det saknas en balans mellan motpolerna hållbarhet och              

konsumtion samt intern och extern kommunikation, samtidigt som aktörer behöver anpassa sig till             

det digitala paradigmskiftet. Syftet är således att undersöka hur hotellaktörer använder digitala            

verktyg i sitt hållbarhetsarbete samt för att stärka samspelet mellan den interna och externa              

kommunikationen. Målet är även att bidra till forskning och inspirera hotellaktörer i Helsingborg.             

Vårt syfte mynnar därför ut i följande två frågeställningar: 

 

❖ Hur förmedlar hotellaktörer sitt hållbarhetsarbete internt respektive externt? 

❖ Hur används digitala verktyg inom hotellbranschen?  

 

 

7 
 



1.3 Avgränsningar 
Då resurserna varit begränsade vad gäller tid har vi avgränsat oss till två hotellverksamheter, en i                

Helsingborg och en i Barcelona. Därutöver har studiebesök gjorts i Barcelona, dels på en mässa för                

att få en allmän bild om hur hållbarhet förmedlas externt, dels på en kongress i syfte att få ett                   

utomstående perspektiv på digitala innovationer inom hållbar hotellutveckling. Vi vill även           

uppmärksamma att uppsatsen inte syftar till att jämföra platserna i sig, utan undersöka hur två               

hotellaktörer arbetar med hänsyn till hållbarhetsutveckling, intern och extern kommunikation samt          

digital teknologi.  

  

Därför vill vi även tydliggöra följande begrepp. Det engelska begreppet hospitality har i denna              

uppsats översätts till termerna hotellverksamheter, hotellsektorn och hotellbranschen för att          

redogöra för de aktörer som ligger i fokus för vår empiriinsamling. Wood och Brotherton (2008)               

belyser att begreppet hospitality har figurerat i akademisk litteratur i över 30 år, men också är                

problematiskt då det inbegriper många sektorer. Begreppet beskrivs sällan och skapar otydlighet            

för var gränsen går i relation till hotell- och servicesektorn. Det förknippas ofta med boende,               

värdskap, mat och dryck, samt ofta synonymt kopplat till begreppen logi, hotell och restaurang i               

försök att generalisera snarare än att definiera (Wood & Brotherton 2008, s. 1-3 & 37-59). Då                

hotellsektorn även går in under restaurangbranschen kommer denna uppsats även att inbegripa            

restaurangverksamheter som del av hotellsektorn. Vidare kommer Världsturismorganisationen        

fortsättningsvis att benämnas UNWTO som förkortning av United Nations World Tourism           

Organization.  

  

1.4 Disposition  
Nästkommande kapitel består av ett metodkapitel som belyser uppsatsens forskningsansats följt av            

förklaring av kvalitativ metod och urval samt reflektioner kring angreppssätten. Vidare kommer ett             

teoriavsnitt som behandlar hållbarhet och dess olika dimensioner inom hotellsektorn, teorier om            

kommunikation och marknadsföring, ledarskap samt digital teknologi. Därefter kopplas dessa          

aspekter till det empiriska underlaget i ett analysavsnitt om hur digitala verktyg förhåller sig till               

hotellsektorns hållbarhetsarbete. I det sista kapitlet återkopplas uppsatsens frågeställningar med          

resultat i ett kapitel om slutsatser för att avslutningsvis även belysa områden för vidare forskning.    
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2. Metod  
Följande avsnitt kommer att behandla våra metodval samt angreppssätt vid empiriinsamling till            

denna uppsats. I samverkan med uppsatsens syfte har vi utifrån vårt förhållningssätt utvecklat ett              

avgränsat forskningsområde, vilket kommer presenteras utifrån valda aktörer och respondenter.          

Avslutningsvis kommer reflektioner kring vald metod att göras i förhållande till etik och             

tillförlitlighet. 

2.1 Uppsatsens forskningsansats 
Vid utveckling av vår uppsatsidé skapades först en teoretisk referensram utifrån intressanta teorier             

och begrepp. Därefter vidareutvecklades befintlig referensram utifrån insamlad empiri för att skapa            

en djupare förståelse för de teman som vi stött på. I vår undersökning använde vi oss därav av en                   

blandning mellan det Bryman (2011) beskriver är ett deduktivt och induktivt angreppssätt.            

Deduktivt innebär att empiri samlas och utformas utifrån teori, och induktivt innebär att teori visar               

på resultatet utifrån insamlad empiri (Bryman 2011, s. 26-29). Detta samspel mellan två             

förhållningssätt kallas ibland även för abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 4).  Mer              

konkret innebar det att vi först bestämde vad vi ville undersöka, sedan letade vi efter applicerbara                

teorier för att därefter samla in empiri och komplettera med ytterligare användbara teorier. Alvehus              

(2013) menar även att användning av en helt induktiv eller deduktiv ansats inte är idealt då                

tolkningar ofta kräver teoretisk förförståelse (Alvehus 2013, s. 109). Då vår empiri och slutsats              

utvecklades i samverkan med i förväg vald teori och i sin tur teoretiskt anpassades efter empirin,                

skapades därmed en viss förförståelse. 

  

Eftersom vår uppsats syftar till att ta reda på hur hotellverksamheter kommunicerar sina             

hållbarhetsstrategier internt och externt med hjälp av digitala verktyg, förhöll vi oss till ett tolkande               

synsätt. Utifrån ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv, menar Bryman (2011) att den sociala           

verkligheten speglas och tillåter oväntade resultat (Bryman 2011, s. 32-33). Genom detta synsätt             

förhöll vi oss därmed öppna till avvikande handlingar, vilket gjorde att vår förståelse kring ämnet               

stegvis växte fram och att vi i sin tur kunde förhålla oss mer kritiska till teorin. Bryman (2011)                  

menar vidare att denna fenomenologiska ståndpunkt betraktar människors beteenden för att kunna            

sätta sig in i deras perspektiv (Bryman 2011, s. 33-35). Detta har i sin tur påverkat vårt val av                   

metod, vilken kommer att belysas nedan. 
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2.2 Val av metod  
Med en mer tolkningsinriktad ståndpunkt samlade vi utifrån valt forskningsområde och valda            

forskningsfrågor in kvalitativ empiri samt tolkade aktörers perspektiv i relation till utvecklad teori.             

Då målet med vår kandidatuppsats var att vidga perspektivet inom hållbar turismutveckling i             

förhållande till hotellverksamheters användning av digital teknologi hämtade vi empiri genom en            

kvalitativ metod. Bryman (2011) menar att kvalitativ metod lägger vikt vid att uppfatta en situation               

utifrån respondenternas perspektiv och uppfattning om den sociala verkligheten, snarare än utifrån            

forskarens egna intresse och uppfattning, vid en kvantitativ metod (Bryman 2011 s. 347).             

Kvalitativ metod handlar på så vis om att se teori som uppkommen ur empirisk data och utifrån                 

undersökningsdeltagares uppfattningar (Bryman 2011 s. 361-362). Eftersom vi utgick från          

empiriskt underlag från såväl aktörer på internationell som lokal nivå var det viktigt för oss att låta                 

respondenternas perspektiv tala för aktuell världsbild och leda undersökningen för en fördjupad            

bild av verkligheten.  

  

2.3 Val av empiriskt underlag och aktörer  
Utifrån hotellbranschen som val av forskningsområde väcktes en nyfikenhet kring digital teknologi            

i relation till hur hotell kommunicerar hållbarhetsstrategier. Eftersom digital teknologi är ett            

förhållandevis outforskat område vad gäller ledningsperspektiv samt i relation till intern           

kommunikation (Zineldin 2012, s. 230-231), sökte vi efter forum som kunde introducera oss för              

digitala innovationer inom hållbar hotellutveckling. Då syftet inte var att jämföra hotellaktörer,            

sökte vi först efter ett utomstående perspektiv att finna stöd i. Genom att anpassa oss efter det                 

empiriska underlaget för att komma fram till de undersöktas perspektiv hölls ett processinriktat och              

kontextuellt tillvägagångssätt, vilka båda beskriver den kvalitativa metoden (Bryman 2011 s. 372).            

Vi fann i samband med detta en kongress i Barcelona som vi vid kontakt via mail bjöds in att delta                    

i, vilket tillsammans med vår teoretiska referensram styrde riktningen av vår forskningsdesign. Det             

kom att leda in oss på val av hotellaktörer både i och utanför Sverige. 

  

I en lista över de mest globaliserade hotellkedjorna i världen och därmed mest geografiskt spridda               

nämns Choice Hotels International och Best Western International bland top 10 (Strauss & Scoviak              

2005 refererad i Wood & Brotherton 2008, s. 69). Utifrån dessa hotellkedjor kontaktade vi sedan               

två hotell, ett i Helsingborg och ett i Barcelona. En studieresa gjordes i syfte att samla empiri vid                  
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en kongress, ett lokalt Best Western hotell och turismmässan B-travel. Därefter samlades vidare             

empiri utifrån Nordic Choice på lokal nivå. Empirin syftar därför till att undersöka ett internt               

perspektiv utifrån två stora hotellkedjor, ett externt perspektiv utifrån vad hotellaktörerna signalerar            

utåt genom deras respektive hemsidor samt ett utomstående perspektiv utifrån kongressens           

föreläsare. Val av aktörer baserades på så sätt på ett målstyrt urval, vilket innebär att det inte endast                  

var människor, utan även situationer och händelser som avgjorde val av undersökningsobjekt            

(Bryman 2011 s. 394). För att ge bakgrundsinformation till detta val följer nedan en kortfattad               

introduktion av dessa tre aktörer: 

  

2.3.1 Forum TurisTIC 
Kongressen Forum TurisTIC var av intresse för vår studie då den berörde de senaste teknologiska               

innovationerna i förhållande till hållbar turismutveckling, särskilt inom hotellsektorn, vilket visade           

på att digitala verktyg har inverkan på hur strategier kan kommuniceras både internt och ut i                

hotellverksamheter. Kongressen hölls av Kataloniens teknologiska centrum, för femte gången i rad,            

i samarbete med Barcelona stad samt sponsrades bland annat av UNWTO. Deltagare bestod av              

alltifrån turismdirektörer till utomstående aktörer och företagare inom turism- och hotellsektorn           

(Forum TurisTICs hemsida 2017).  

  

2.3.2 Best Western International 
Hotellkedjan Best Western International grundades i USA och startade sin globala expansion 1964             

när medlemskap började säljas till självständiga hotellägare i Kanada (Wood & Brotherton 2008, s.              

70-71). Hotellkedjan har idag över 4200 självständiga hotell i över 100 länder. Inom kedjan              

kategoriseras hotellen utifrån sju varumärken som alla följer samma standarder, men har olika stil              

och personlighet. De olika varumärkena går under namnen Best Western, Best Western Plus, Best              

Western Premier, Vīb, Glō, Executive Residency by Best Western och BW Premier Collection             

(Best Westerns hemsida 2017). I vår studie har vi besökt ett hotell tillhörande Best Western Plus.                

Det står för ett modernt designkoncept som erbjuder komfort och högklassig service för både              

fritids- och affärsresenärer med ett brett urval av faciliteter samt rymliga rum (Best Westerns              

hemsida 2017). Som en fristående hotellverksamhet var detta koncept av intresse för att även se hur                

självständiga aktörer arbetar. Med kedjans engagemang för att stödja välgörande insatser runt om i              

världen var Best Western av särskilt intresse för denna studie. 
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2.3.3 B-travel  

Mässan B-travel presenterade såväl turismaktörer på den nationella marknaden som på           

internationell nivå, vilket gav oss en komplementär insikt i hur marknadsföring sker i relation till               

hållbarhet. Besöket på mässan gav detta arbete viktig empiri inte minst utifrån att Barcelona är en                

av Europas största destinationer samt tillgång till internationella marknadsförare av hotellaktörer           

och dess strategier för hållbar turism (B-travel 2017-04-21). 

  

2.3.4 Nordic Choice  
Nordic Choice är en av Nordens största hotellkoncerner och arbetar under Choice Hotels             

International, vilken är en amerikansk-baserad hotellkoncern med över 6300 hotell runt om i             

världen och med olika franchisekoncept utanför USA (Nordic Choice’s hemsida 2017; Wood &             

Brotherton 2008, s. 70-71). Nordic Choice ingår i sin tur i ett sådant koncept och drivs till stor del                   

självständigt samt ägs av norrmannen Petter Stordalen. Med 190 hotell i Skandinavien och             

Baltikum ingår i Nordic Choice utöver 23 fristående hotell även tre av Choice hotellkedjor. Dessa               

går under namnen Comfort Hotel, Clarion Hotel och Quality Hotel & Resort. Hotellkedjan som              

legat till empirisk grund för vår studie är Clarion Hotel, vilken erbjuder centrala hotell med               

mötesplatser som förgyller tillvaron, personal med känsla för detaljer och engagemang, samt med             

en upplevelse utöver det vanliga (Nordic Choice’s hemsida 2017). Lokalt i Helsingborg finns             

kedjan under namnet Clarion Grand Hotel, vilken utgjort betydelsefullt empiriskt material i relation             

till ett lokalt hotell- och hållbarhetsperspektiv.  

  

2.4 Urval och respondenter 
Våra intervjurespondenter bestod av två hotellanställda och en konsultföretagare, alla vars arbete            

hade koppling till utvalda aktörer. Då vi i förväg hade kommit i kontakt med Nordic Choice under                 

en arbetsmässa i samband med studier, hade vi en lokal kontakt på Clarion Grand Hotel i                

Helsingborg. Genom henne återkopplade vi i sin tur om tidigare visat intresse för uppsatsen och               

kopplades vidare till en miljökoordinator, vilken hon menade var en lämplig respondent i frågan.              

Detta sorts snöbollsurval menar Bryman (2011) är en effekt av en handling som genererar en ny                

kontakt som inte var planerad av forskaren (Bryman 2011, s. 433-434). Eftersom aktören i fråga               

valdes utifrån ett målinriktat urval var detta positivt med hänsyn till att respondenten enligt vår               
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kontakts perspektiv var relevant för vår studie.  

  

I samband med att vi läste in oss på vilka teman som skulle presenteras och föreläsare som skulle                  

närvara vid kongressen i Barcelona, kontaktade vi en konsultfirma vars grundare skulle delta.             

Utifrån ett teoretiskt målstyrt urval fick vi vidare kontakt med denna person som ställde upp för                

intervju mellan föredrag som skulle hållas. Vid val av boende inför studieresan till Barcelona              

kontaktade vi ett Best Western hotell för intervjuförfrågan gällande vårt uppsatstema och fick             

konfirmerad intervjutid av vår mailrespondent som visade på intresse om frågor rörande            

marknadsföring och hållbarhetsstrategier.  

  

Utifrån ett målinriktat urval gjordes det sedan ett urval på ytterligare en nivå, nämligen mer av ett                 

bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) menar kan ske i kvalitativ forskning när andra            

respondenter än de man hade tänkt sig visar intresse för en intervju (Bryman 2011, s. 350-351). På                 

så vis var vi tydliga med vad för slags ämne som väntade, men lät intervjupersonernas intresse i att                  

ställa upp på en intervju styra riktningen. Samtliga respondenter kontaktades baserat på deras             

intresse för ämnet och inte enbart styrt efter vilken roll de hade. Då vår studie inte syftar till att                   

jämföra hotellaktörers interna kommunikation om hållbarhetsarbete, ville vi skapa en öppen bild av             

hur anställda, oavsett roll inom företagen, informeras och agerar för att informera företagets             

värderingar vidare. Nedan följer presentationer av intervjurespondenterna:  

  

Andreas Levin 

Andreas Levin är Food & Beverage Manager på Clarion Grand Hotel i Helsingborg och har sedan                

februari i år även haft rollen som miljökoordinator som han delar med en annan kollega. Hans                

perspektiv har varit av betydelse för vår studie då det speglat hans ansvar och perspektiv på social,                 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet på hotellet. Andreas Levin har även bidragit till hur             

verksamheten kommunicerar internt, vilken anses som viktig empiri för arbetet.  

  

Benjamin Lephilibert 

Benjamin Lephilibert, huvudtalare under kongressen, är egenföretagare och grundare av          

konsultfirman Lightblue Environmental Consulting. Firman hjälper hotellverksamheter med        

implementerandet av strategier och teknologi för främjandet av en hållbar turismutveckling. Med            

tidigare arbetserfarenhet från stora hotellkedjor som implementerare av hållbarhetsprogram i olika           

13 
 



delar av världen samt med sitt företag baserat i Asien, har han erfarenhet från både ett hotell- och                  

konsultperspektiv. Denna empiri har skapat balans mellan hotellaktörernas perspektiv då Benjamin           

har både ett internt och utomstående perspektiv. 

  

Esther Montero 

Esther Montero, Front of House Manager för Hotel Best Western Plus Alfa Aeropuerto i              

Barcelona, har lång erfarenhet från hotellkoncernen samt i sin roll. Hon har varit av relevans för att                 

kunna svara på frågor utifrån en global hotellkedja såsom Best Western. 

  

2.5 Genomförande av empiriinsamling  
Två av tre intervjuer som ägde rum under empiriinsamlingen spelades in som ljudklipp.             

Anledningen till varför inspelning använts är för att undvika att gå miste om viktig information vid                

transkribering. Det är enligt Bryman (2011) och Ryen (2004) enkelt att bli distraherad om för               

mycket fokus läggs på att föra anteckningar under kvalitativ empiriinsamling. På så vis kan              

inspelning underlätta för en mer detaljerad transkribering (Bryman, 2011, s. 428; Ryen 2004, s.              

56).  

  

Det är sällan intervjupersoner väljer att inte bli inspelade, men det kan förekomma (Bryman, 2011,               

s. 429). I vårt fall valde en av våra intervjupersoner att ställa upp på intervju, men utan inspelning.                  

Detta löstes genom att intervjun ägde rum som planerat, men att en av oss agerade sekreterare                

medan den andra ställde frågor. För att Esther Montero lättare skulle kommunicera sina svar,              

besvarades stor del av frågorna på spanska, vilket Karolina fick översätta för Irvin under intervjun.               

Efter intervjun satte vi oss ned och skrev ner samt tolkade våra anteckningar tillsammans för att få                 

en likvärdig bild av intervjun. Det var alltså inget större problem att intervjun inte spelades in då vi                  

var utrustade med anteckningsblock och pennor för att föra eventuella anteckningar i syfte att              

underlätta arbetsprocessen. Även Ryen (2004) poängterar vikten av att föra anteckningar under            

intervjuer då det är starten på analysarbetet (Ryen 2004, s. 69).  

 
2.5.1 Intervjuer och intervjuguide  
Ett av tillvägagångssätten för att samla in empiri för detta arbete bestod av semistrukturerade              

intervjuer, men kallas även för djupintervjuer. Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren i             
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förväg satt ihop frågor som täcker ett frågeschema där frågorna vid intervju har en växlande               

ordningsföljd (Bryman 2011, s. 206). Användning av intervjuguide skedde i samtliga intervjuer            

som ett stöd för intervjun, men intervjupersonerna hade frihet att utforma svaren. Intervjuguide gör              

en intervju flexibel då frågorna inte behöver ställas i ordning och nya frågor kan tillkomma under                

intervjun (Bryman 2011, s. 415). Intervjuguider hade formulerats i förväg, indelade i olika teman              

med underliggande frågor, för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna och för att hålla oss                  

till ämnet. Vi turades om att ställa frågor utifrån varsitt tema. Då vi inte visste exakt hur insatta                  

våra aktörer skulle vara i ämnet var det dock även viktigt för oss att kunna avvika från planerade                  

frågor. Genom sonderings- och uppföljningsfrågor gavs även mer frihet åt intervjurespondenterna           

att ge detaljerade svar (ibid., 427-428). 

  

2.5.2 Innehållsanalyser och virtuella dokument 
Den andra datainsamlingsmetoden till detta arbete var analys av olika dokument, dels från internet              

på hemsidor, dels utifrån broschyrer. Dokument som finns publicerade på internet kallas virtuella             

dokument och Bryman (2011) beskriver att det är en av flera olika dokumenttyper som kan               

användas som datakälla i kvalitativ forskning (Bryman 2011, kap. 20). Avsikten med            

dokumentanalyserna var att få en djupare förståelse samt ett bredare perspektiv för vårt             

forskningssyfte. En kvalitativ innehållsanalys är en analys som görs för att finna bakomliggande             

teman och se hur dessa bidrar till dokumentets uppbyggnad samt vad som förmedlas (Bryman              

2011, s. 505-506). Material vi använde oss av var hotellkedjornas officiella hemsidor som ägs och               

styrs av Nordic Choice respektive Best Western samt en broschyr från B-travelmässan. Vi valde att               

göra sådana analyser eftersom det fanns ett intresse för att undersöka bakomliggande teman som              

skulle kunna vara relevanta för hur hållbarhet förmedlades externt både genom digital och vanlig              

marknadsföring.  

  

2.5.3 Etnografi och deltagande observationer  
Den sista insamlingmetoden som användes under forskningens empiriinsamling var deltagande          

observationer. En deltagande observation kan enligt Bryman (2011) vara en forskningsmetod där            

forskaren lyssnar på och deltar i samtal av olika slag (Bryman 2011, s. 378). Hela kongressen i                 

Barcelona spelades in som ljudklipp och delvis videoklipp för att underlätta           

transkriberingsprocessen samtidigt som bilder togs och anteckningar fördes. Denna kombination av           
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olika sorters material menar Brotherton (2015) är fördelaktig då det kan vara svårt att associera till                

endast anteckningar eller bilder i efterhand och i sin tur bidrar till mer tillförlitlig källa.               

Ovannämnda material används också med fördel tillsammans med exempelvis intervjuer, då           

intervjuer säger vad en människa uppfattar att den gör eller vad som sker. Detta är något som anses                  

vara viktigt för kvalitativa undersökningar (Brotherton 2015, s. 194-197).  
 

2.6 Reflektioner kring uppsatsens forskningsansats 
För att få en rättvis bild av vad aktörerna gör var observationer, intervjuer och innehållsanalyser               

relevanta insamlingsmetoder för vår empiriinsamling. På så vis skapades en mer nyanserad bild av              

valt forskningsområde. Vi anser att dessa insamlingsmetoder var nödvändiga i vårt fall för att få en                

fullständig bild av hotellaktörernas hållbarhetsarbete. Genom att analysera hotellens hemsidor fick           

vi en förförståelse om hur de arbetar samtidigt som vi höll en öppen bild om teknologiska                

innovationer före vi åkte på kongressen. Vi var dock medvetna om att kongressen skulle hållas på                

spanska och engelska. Eftersom en av oss kan spanska bestämde vi oss för att dela upp arbetet                 

genom att Karolina fokuserade mest på den spanska delen och Irvin på den engelska delen vid                

observation och transkribering av inspelnings- samt intervjumaterial. Barcelona tillhör Katalonien          

och därmed var delar av introduktionen på katalanska. Vi var således inställda på att vi båda inte                 

skulle ha möjlighet att förstå allt som sas och detta var också en av orsakerna till varför bilder togs                   

och filmer spelades in. Detta som stöd vid transkribering och i analysprocessen. 

  

Då syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur intern kommunikation förhåller sig till det                

som når ut i extern marknadsföring har inte behov av att undersöka fler anställdas perspektiv               

funnits. Dels för att det inte är studiens avsikt att studera hur ett specifikt hotell arbetar, dels för att                   

mängden empiri utifrån de andra insamlingsmetoderna tillsammans med samtliga intervjuer ansågs           

vara tillräckliga för arbetets frågeställningar efter diskussion med handledare. Enligt Bryman           

(2011) finns det goda skäl att följa handledarens anvisningar då personen i de flesta fall har                

erfarenhet inom forskningsprocess och har kännedom till institutionen samt arbetets regler           

(Bryman 2011, s. 87). Det är något vi tog fasta på och fick stöd i. 

  

2.6.1 Etik och tillförlitlighet 
I kvalitativa studier är etik en av de viktigaste aspekterna att ha i åtanke vid utförande av forskning.                  
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Däremot är det många gånger svårt att dra en tydlig gräns mellan vad som är etiska eller oetiska                  

tillvägagångssätt. Det finns dock några villkor som behöver uppfyllas och de två som berör              

forskningens kvalitet är att den ska vara etisk och att deltagare får fullständig information om               

forskningens syfte, metod och vad resultaten kommer användas till. Andra förutsättningar är att             

deltagarnas delaktighet ska vara frivillig samt att konfidentialitet och anonymitet ska säkerställas            

(Bryman 2011, kap. 5). Under samtliga intervjuer i detta forskningsarbete talade vi om för våra               

intervjupersoner vad denna forskning går ut på och informerade om möjligheten att vara anonym.              

Samtycke till inspelning frågades vid varje intervju, och under kongressen spelades det in efter              

etiska överväganden. Det beslutet grundades på att vi i förväg hade haft kontakt med ansvariga för                

kongressen och berättat om vårt syfte i att samla empiri samt att hela kongressen spelades in och                 

publicerades på hemsidan. 
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3. Teori 
I följande teoriavsnitt introduceras tidigare forskning för att ge läsaren en förståelse för studien              

där fyra övergripande områden behandlas. Inledningsvis beskrivs begreppet hållbarhet och dess           

dimensioner samt i relation till hotellsektorn. Sedan beskrivs hotellaktörers engagemang i frågan,            

där strategier för detta presenteras. Därefter belys innebörden av intern marknadsföring och delat             

ledarskap för att avslutningsvis behandla digitaliseringens påverkan i hotellaktörers         

hållbarhetsarbete. 

  

3.1 Bakgrund - Hållbarhet inom turism  
År 2020 förväntas internationella turistbesök i världen uppgå till 1,6 miljarder, från beräknade en              

miljard år 2010 (UNWTO refererad i Gössling 2011, s. 1). På grund av denna ökning blir turismen                 

en allt mer kritisk faktor när det gäller den globala uppvärmningen. Att minska de stora               

miljöförstörande koldioxidutsläppen, och som konsekvens skapade klimatförändringar, är den         

största utmaningen världen ställs inför idag och ett ständigt återkommande ämne inom            

turismforskning. Eftersom turism är en av världens största branscher, är det en bransch som både               

bidrar till och påverkas av klimatförändringar (Gössling 2011, s. 1-2; Hall & Williams 2008, s. 1-3                

& 116-117). Politiska beslut och ramverk för att minska utsläpp och växthusgaser samt ökade              

kostnader för miljömedvetna kunder bidrar till ett starkt behov av att ta ansvar över såväl               

ekonomisk som miljömässig hållbarhet (Gössling 2011, s. 1-2). 

 

Trots att begreppet hållbarhet ofta diskuteras finns det många tolkningar och definitioner. Enligt             

Gardetti och Torres (2016) är det vanligt att termen hållbarhet definieras utifrån organisationers             

olika behov. Samtidigt menar Lynch och Tinnish (2016) att organisationsledare håller på att byta              

hållbarhetsperspektiv, från att se det som ett måste till att se det som en möjlighet (Tinnish &                 

Lynch 2016, s. 80). De menar att den vanligaste och mest accepterade definitionen av hållbarhet               

kommer från the World Commission on Environment and Development (WCED). Här definieras            

hållbarhetsutveckling som ett medel som låter människor att tillfredsställa sina nuvarande behov            

utan att behöva äventyra att framtida generationers behov tillgodoses (Hall, Gössling & Scott 2015,              

s. 1-2; Gardetti & Torres 2016, s. 1). 
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3.1.2 Hållbarhetsdimensioner inom hotellsektorn 
Enligt Rezaee och Choi (2016) är det fem dimensioner av hållbarhetsprestation som är användbara              

inom hotellbranschen. De är förkortade till EGSEE och står för Economic, Governance, Social,             

Ethical och Environmental, i detta arbete översatta till; ekonomisk, företagsstyrande, social, etisk            

och miljömässig dimension. Författarna menar att inkluderingen av dessa begrepp i           

verksamhetsrapporter i kombination med årsredovisning leder till fördelar för hotellverksamheter          

och dess intressenter (Rezaee & Choi 2016, s. 25). Följande figur visar dimensionernas engelska              

förklaringar samt indikatorer, vilka kommer beskrivas mer ingående senare: 

  

 
Figur 1: Tabellöversikt över de fem dimensionerna från Sustainability performance dimensions and 

descriptions (Brockett & Rezaee 2012 refererad i Rezaee & Choi, 2016, s. 25) 

 

Företag som integrerar hållbarhet i sin verksamhetsstrategi och företagskultur är i en bättre position              

för att vinna konkurrensfördelar och därmed bli framgångsrika. Ledande hotellföretag inser att            

verkligt hållbara affärsmodeller kräver långsiktiga mål (Gardetti & Torres 2016, s. 3). Samtidigt             

menar Rezaee och Choi (2016) att det finns en tudelad syn på organisationer med fokus på                

hållbarhet som inkluderar ansvar för samhället och miljön. Den ena uppfattningen är att företag tar               

ansvar i syfte att att ge en positiv bild av företaget för att maximera vinst och för att tillfredsställa                   

aktieägarna. Den andra uppfattningen är att ägarna har rätt att bestämma vad företagets tillgångar              

ska användas till oavsett om det är för att göra vinst eller för att satsa på gott samhällsansvar. Dock                   

menar författarna att det under senare år har skapats en medelväg för dessa två uppfattningar och                

den nya synen kallas för ”doing well by doing good”, vilket kan tolkas som att det går bra för                   
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företag som gör gott. Genom att fokusera på de fem EGSEE-dimensionerna av hållbarhet kan              

denna medelväg och helhetsperspektiv således uppnås. På så sätt skapar det värde för aktieägarna              

samtidigt som andra intressenters intressen skyddas (Rezaee & Choi 2016, s. 27). 

  

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet är enligt Rezaee och Choi (2016) den viktigaste och              

mest allmänt accepterade av de fem dimensionerna. Ekonomisk hållbarhet för hotell är framförallt             

viktig för att garantera önskad vinst, men även för att främja den lokala ekonomin och samhället.                

Hotellorganisationer har både en direkt och indirekt inverkan på den lokala ekonomin genom             

skapandet av arbetstillfällen, samarbeten med lokala leverantörer samt generering av statliga           

skatteintäkter från hotellrum och livsmedelsförsäljning. Således handlar ekonomisk och finansiell          

hållbarhet inom hotell inte enbart om att tillfredsställa aktieägarna, utan skapar även värde för              

intressenter såsom anställda, kunder, leverantörer och samhället i stort (Rezaee & Choi 2016, s.              

29-30).  

  

Den andra dimensionen, företagsstyrning, berör hållbarhetsarbete inom ledning och bolagsstyrning,          

och påverkas av juridisk, regulatorisk, intern och extern praxis för att skapa värde för ägarna               

samtidigt som deras intressen och andra intressenter skyddas. Nyckeltal för att mäta denna             

dimension är bland annat affärsetik. I praktiken kan hotelledningar reglera dessa aspekter genom             

att hålla regelbundna möten för att fastställa strategier för tillväxt och säkerställa resurstillgångar.             

Frågor som bör behandlas rör etik, politik, långsiktiga planer och investeringar (Rezaee & Choi              

2016, s. 30).  

  

Den sociala dimensionen av hållbarhet mäter ett företags sociala engagemang och dess koppling till              

samhället. Hotell världen över genomför program som syftar till att bidra till insatser för social               

hållbarhet. Exempel på detta är hotell som startar program med syfte att främja människor i               

samhället eller bekämpa fattigdom (Rezaee & Choi 2016, s. 30-31). Även Clarke och Chen (2007)               

belyser de ekonomiska och sociala aspekterna, och menar att globaliseringen har satt press på              

företag runt om i världen, vilket lett till att även finansiella verktyg har förändrats. Företagsstyrning               

har nu fått ett bredare omfång gällande ekonomiska beräkningar, vilka även görs med miljömässig              

och social hänsyn (Clarke & Chen 2007, s. 306). 
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Den fjärde dimensionen av hållbarhet inom hotellsektorn handlar om etik. En organisations etiska             

kultur spelar en viktig roll för att säkerställa uppfyllandet av hållbarhetsmål (Rezaee & Choi 2016,               

s. 30-31). Samtidigt menar Clarke och Chen (2007) att det inte är lätt att dra en tydlig linje på vad                    

som är etiskt korrekt eller inte och poängterar att ett lands regleringar och politik kan ha stor                 

inverkan på företags moraliska värderingar. Vidare menar författarna att trots att etisk kultur spelar              

en central roll hamnar fokus oftast automatiskt på miljö och ekonomi när hållbarhetsfrågan lyfts              

upp. Därav sätts de sociala och kulturella aspekterna åt sidan (Clarke & Chen 2007, s. 291-300).   

  

Den sista dimensionen handlar om miljö och som tidigare nämnts är det ofta den som först                

associeras med begreppet hållbarhet. Hotellsektorn har en betydande roll i att främja erkännandet             

av miljö- och hållbarhetsaspekten, dock halkar denna bransch ofta efter vad gäller genomförande             

av dessa aspekter (Clarke & Chen 2007, s. 300). Inom hotellbranschen är det framförallt tre               

huvudområden som ingår i denna aspekt. De tre huvudområdena inkluderar Energy Management,            

Water Management och Waste Management (Rezaee & Choi 2016, s. 32). Dessa områden nämns              

även av Sloan, Legrand och Chen (2009), vilka belyser att teknologiska innovationer under de              

senaste åren har bidragit till stora besparingar inom hotellsektorn (Sloan et al. 2009, s. 7-13).               

Fortsättningsvis kommer dessa begrepp benämnas energi- och vattenförbrukning samt         

avfallshantering, vilka härnäst kommer beskrivas kortfattat för att ligga grund för det kommande             

analysavsnittet.  

  

3.1.3 Energiförbrukning 
Gössling (2011) menar att hotellaktörer har en viktig roll att spela inom turism i strävan att hålla                 

ner energiförbrukning. Detta sker alltifrån i tidiga skeden när nya hotell byggs upp anpassade efter               

lågenergi-strukturer till när redan byggda hotell tar till energibesparande åtgärder. Även Sloan et al.              

(2009) poängterar att hotellsektorn konsumerar stor mängd av energi och det mesta går åt till att                

förse exklusiva faciliteter till hotellgästerna (Sloan et al. 2009, s .13). Dock menar Gössling (2011)               

att det inte är många hotell som är engagerade i att minska energikonsumtionen utöver åtgärder,               

som att byta ut glödlampor till mer energieffektiv LED-belysning (Gössling 2011, s. 143). Med              

hjälp av digital teknologi kan till exempel rumstemperaturer och elkonsumtion regleras (ibid., s.             

128 & 145). Även anpassning och reducering av luftkonditionering till rådande klimat- och             

väderomställningar visar på energibesparande åtgärder som kan göras utan att försämra           
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gästupplevelsen. Det finns exempel på hotell som gjort till sin affärsidé att ta bort elektroniska               

apparater i sina hotellrum och istället låta sina gäster koppla av helt. Detta i avsikt att dels värna om                   

miljön, dels göra kostnadsbesparingar (ibid., s.166-167). 

 

3.1.4 Vattenförbrukning 

Hotellsektorn är en stor vattenkonsument och ett av problemen ligger i gästers beteende då de               

tenderar att slösa mer på vatten vid hotellvistelser jämfört med vid hemmaförbrukning (Razumova,             

Rey-Maquieira & Lozano 2016, s. 78; Kasim, Gursoy, Okumus, & Wong 2014, s. 1091-1093).              

Resultatet av reducerade driftkostnader från minskad vattenförbrukning är ett starkt motiv för            

användning av nya innovationer inom hotellbranschen på grund av dess viktiga ekonomiska            

potential. Exempel på teknologiska innovationer för att dra ned på vattenförbrukning och dess             

kostnader är implementerandet av varmvattenbredare och vattenblandare som tillåter reglering av           

temperaturer såväl manuellt som toppstyrt (Gössling 2011, s. 134; Sloan et al. 2009, s. 42-43).               

Även hotellpooler är en källa för energibesparing där installering av solpaneler för uppvärmning är              

en metod (Gössling 2011, s. 135). Razumova et al. (2016) visar på ett exempel där en installation                 

av vattenbesparande enheter på ett hotell, som kostade cirka 230 kronor per rum, var en investering                

som kunde räknas hem på mindre än sex månader. Hotellaktörer är mycket medvetna om att               

vattenbesparande åtgärder inte bara minskar kostnaderna, utan även påverkar efterfrågan. Att anta            

en strategi för miljöansvar förbättrar inte endast hotellverksamheters konkurrensfördelar, men ökar           

också i sin tur lönsamheten (Razumova et al. 2016, s. 79).  

 

3.1.5 Avfallshantering 
Förutom att hotellsektorn är en stor vattenkonsument är den även en stor avfallsproducent. En              

bidragande faktor till klimatförändringarna är därav matavfall, vilka styrs av obalans i produktion             

och konsumtion (Razumova et al. 2016, s. 78). Gössling (2011) menar att hotellrestauranger genom              

att tillhandahålla bufféer uppmuntrar sina gäster till att ta mer mat än vad som rimligen äts upp och                  

resulterar på så vis i mycket matsvinn. För att minska slöseriet från bufféer kan istället små tallrikar                 

användas med fördel för att bidra till betydligt mindre avfall. Värmeväxlare för återvinning av              

energi i avloppsvatten är en annan metod av avfallshantering och innovation som börjat anammas              

hos hotellverksamheter, vilken värnar om de stora mängder avfallsvatten (Gössling 2011, s. 134).             
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Dessutom menar Sloan et al. (2009) att hotellverksamheter kan arbeta mer strategiskt vad gäller              

ledarskap och ansvar av avfall och återvinning genom att utse entusiastiska anställda som får agera               

kommunikatörer i frågan. Även organiserande av aktiviteter och projekt kan hjälpa till att involvera              

medarbetare i alla led samt i hållbarhetsstrategier (Sloan et al. 2009, s. 35-36). 

  

3.1.6 Livsmedel i relation till växthusgaser 
Gössling (2011) menar att en av de största utmaningarna i att hantera klimatpåverkan är att utbilda                

människor i matkonsumtion i relation till växthusgaser. Det är även svårt att få människor att förstå                

hur olika konsumtionsval bidrar till utsläpp, samt hur relevanta dessa utsläpp är i termer av hållbar                

livsstil (Gössling  2011, s. 173). Hotellaktörer kan arbeta med att begränsa klimatpåverkan genom             

att tillämpa strategier för förbrukning och göra mer medvetna val av inköp, beredning och              

presentation av sin mat. På så vis kan restauranger bidra till avsevärt minskade utsläpp av               

växthusgaser. Ett bidrag till dessa processer har också gjorts av regeringar, organisationer och             

återförsäljare som vill stödja mer hållbar livsmedelskonsumtion (Sloan 2009, s. 61-64).           

Organisationer kan i vissa fall på uppdrag av regeringar också utveckla matkalkylatorer för att              

hjälpa till att informera kunderna om de alternativ som finns för dem när det gäller att välja mat                  

med låga utsläpp (Gössling 2011, s. 174). Minskning av utsläpp är även av intresse för               

hotellaktörer på grund av energieffektivisering och de stora vinster som kan göras i relation till               

sänkta kostnader (ibid., s.143).  

  

3.2 Hotellaktörers engagemang 
I takt med de ohållbara påfrestningar som miljö och samhälle utsätts för, finns det aktörer som                

engagerar sig och implementerar hållbarhet i sina strategier. Oavsett om det benämns Corporate             

Social Responsibility (CSR), grön miljörörelse, social rättvisa eller hållbarhet, har aktörer börjat            

inse behovet av att ta itu med miljö- och sociala aspekter även i förhållande till finansiella resultat                 

(Hashmi & Muff 2016, 118). Enligt Tinnish och Lynch (2016) har hotellsektorn liksom andra              

branscher anammat strategier i sina affärsmodeller för att visa på och ta socialt ansvar, även kallat                

CSR. Svårigheten i att implementera CSR hos hotellkedjor ligger i dess olika ledningsstrukturer             

och geografiska mångsidighet. Det krävs därför centrala organisatoriska kompetenser och          

ledarskapskompetenser för att implementera hållbara CSR-program. Det finns ett ökat behov av att             

ta mer socialt- och miljöansvar, men det saknas framförallt teknisk kunskap och ledarskap inom              
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hållbarhetsperspektivet (Tinnish & Lynch 2016, s. 80).  

  

Clarke och Chen (2007) förklarar att modeller för hållbara system inom turism traditionellt sett har               

handlat om att ta hänsyn till en balans mellan de ekonomiska, kulturella samt miljömässiga              

aspekterna (Clarke & Chen 2007, s. 300). Författarna lyfter fram modellen nedan som en viktig               

sådan för hotellbranschen:   

 

Figur 2: Modell Sustainability in Business terms (TTI refererat i Clarke och Chen 2007, s. 301) 

 

Figuren ovan visar på en utveckling av den traditionella modellen för hållbarhet inom turism. Clark               

& Chen (2007) anser att hotellverksamheter behöver sund miljöpolitik med stark koppling till             

företagsstyrningen för att de ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara (ibid., s. 301).              

Vidare lyfts begreppet triple bottom line fram, vilket innebär att företagen blir bedömda efter dess               

sociala påverkan.  Med andra ord avgörs företagens sociala ansvar alltmer efter tre aspekter,             

nämligen förmåga att leverera vinst, att bevara miljö och att agera i enlighet med social rättvisa                

(ibid., s. 304).    

  

3.2.1 Delat ledarskap  
Tinnish och Lynch (2016) redogör för betydelsen av att se anställda som ambassadörer och källor               

till nya idéer. Utifrån deras studie visade intervjuer på att hotelledningar använt sig av de anställda                

som redan varit passionerade och engagerade, och tillåtit dem att få ge utlopp för detta samt låta                 

24 
 



dem inspirera andra. Att skapa en plattform för dessa individer att få agera ut sin kreativitet är av                  

stort värde för att länka samman medarbetarna med företagets värderingar (Tinnish & Lynch 2016,              

s. 88). Författarna lyfter fram det engelska begreppet Shared Leadership, så kallat delat ledarskap              

på svenska, och belyser att detta är viktigt för att motivera sina medarbetare och för dem att förstå                  

innebörden av deras arbete samt delaktighet. Delat ledarskap gör anställda till medskapare av             

företagets strategier och ger god möjlighet att påverka (Tinnish & Lynch 2014, s. 92). Även               

Gössling (2011) menar att hotellverksamheter kan gagnas av att uppmuntra sina anställda att             

komma med förbättringsförslag och engagera sig i företagets värderingar (Gössling 2011, s. 169).             

Som ett sätt att involvera och utbilda sina medarbetare i hållbarhetsarbete menar Tinnish och              

Lynch (2016) att arbetsgrupper, så kallade Green teams, kan introduceras för att fokusera på att               

engagera anställda i hållbarhetsstrategier (Tinnish & Lynch 2016, s. 89-92). På så vis kan              

medarbetare lättare ta till sig ansvar på olika nivåer, alltifrån att vara ledare i Green Teams, till att                  

acceptera ledarskapsansvar under workshops. Delat ledarskap är därför av stor betydelse för            

utveckling av hotellaktörers hållbarhetsperspektiv. Inte minst skapar det en samarbets- och           

lärandekultur, vilket kan förändra beteenden och leda till innovationer. Relationer skapar och            

främjar initiativtagande ambassadörer (Tinnish & Lynch 2014, s. 92). Hållbarhetsstrategier bör           

därför ses som en rationell process och handlar i sin tur om ett samskapande mellan hotellaktörer                

och konsumenter. Att uppnå hållbara verksamheter beror i slutändan på förändringar i beteende och              

livsstil, vilka behöver motiveras genom ett skifte i värderingar i kultur och moral (Hirst 2014, s.                

156-160).  

  

3.3 Kommunikation och marknadsföring 
Internationell etablering av hotellkedjor är en komplex process som involverar politiska, rättsliga            

och socio-kulturella aspekter. Inte minst påverkas marknadsföringen av dessa aspekter, vilka ofta            

innebär en rad olika steg för att rikta sig mot såväl lokala som globala marknader. Strategisk                

marknadsföring spelar därav en viktig roll i hotellverksamheters arbete att förmedla sina            

värderingar och stärka sin konkurrenskraft (Wood & Brotherton 2008, s. 77-78). 

  

Enligt Grönroos (2008, s. 261) kan begreppet marknadsföring betraktas på olika sätt och det är inte                

sällan det endast anses vara ett verktyg. Han menar även att just detta sätt att se på marknadsföring                  

kan vara farligt för alla organisationer, men framförallt för företag som säljer tjänster. Anledningen              
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till varför det kan vara farligt är för att om marknadsföring ses som en uppsättning verktyg kommer                 

ansvaret troligtvis läggas på en enda grupp människor i organisationen med specialkunskap inom             

detta område. Vidare poängterar Grönroos (2008 s. 261) på så vis vikten av hela organisationens               

delaktighet för att marknadsföringen ska ge ett bra resultat (ibid.). Zineldin (2012) menar vidare att               

grunden i alla relationer bygger på interaktion och kommunikation mellan minst två parter. Utifrån              

ett företagsperspektiv är det med andra ord människor som är länken i kommunikationen av ett               

företags värderingar.  

  

Informationsteknik, även kallat IT, är idag ett allt vanligare verktyg för effektivisering av             

kommunikation och kan användas som hjälpmedel för att skapa starkare förhållanden mellan            

organisationer och kunder. Inte minst har IT bidragit till en dramatisk förändring i hur kunskap               

förmedlas och hur mänskliga resurser används hos företag, som i sin tur bidrar till ökad tillväxt och                

prestanda (Zineldin 2012, s. 163-165). Genom IT-användning kan informationsspridning         

underlättas och bidra till att kundrelationer stärks (ibid., 2012, s. 165-166).  

  

3.3.1 Intern marknadsföring 
Grönroos (2015) lyfter fram den centrala roll de anställda i en organisation har för att en                

verksamhet ska kunna bli framgångsrik. Det är framförallt begreppet intern marknadsföring som är             

en viktig del för att ett företag ska kunna göra succé och nå ut med sina värderingar även inom                   

verksamheten. För att företagets serviceperspektiv ska nå ut till den externa marknaden är det              

viktigt att det först når ut i den interna marknaden, nämligen bland de anställda (Grönroos 2015, s.                 

364-392). Samtidigt betonar Grönroos att personalen behöver motiveras för att intern           

marknadsföring ska lyckas, men att det samtidigt är problematiskt då varken ledningar eller             

marknadsföringsspecialister tar det ansvaret. Orsaken till varför anställda saknar motivation till ett            

visst handlingssätt eller prestation är ofta brist på den kunskap och kompetens som behövs för ett                

visst beteende (ibid., s. 366).   

  

En annan aspekt som Grönroos (2015) lyfter fram som viktig inom intern marknadsföring är att ge                

personalen frihet och möjlighet att agera. Det innebär att framförallt personal med direkt             

kundkontakt ska ha befogenhet och möjlighet att fatta egna beslut vid problematiska situationer             

(Grönroos 2015, s. 385). Förutom Grönroos menar även Baker och Magnini (2016) att             
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marknadsföring inom hotellsektorn är fundamental. Hotellaktörer som omfamnar interna         

marknadsföringsmetoder kan få större konkurrensfördel, vinst och marknadsandel (Baker &          

Magnini 2016, s. 1517). Vidare menar även Zineldin (2012) att om anställda inte tror på företagets                

värderingar och dess kommunikation kommer de ha svårt att övertyga kunderna. Alltså påverkar             

anställdas brist på engagemang den externa bilden kunder får av ett företag. Ju närmare              

interaktionen är mellan anställda, desto mer påverkar anställdas handlingar synen på företaget. På             

så vis kan personalen ses som deltidsmarknadsförare där relationsbyggande speglar den interna            

kommunikationen utåt (ibid., s. 151-152 & 156-158). Författaren (2012) pekar dock på att det finns               

en dualistisk problematik bakom hur företag förmedlar information till sina anställda vad gäller att              

kommunicera samma bild till en grupp olika individer inom ett företag, varpå dessa i sin tur ska                 

förmedla motsvarande bild ut mot kund. Inom stora företag hålls ofta återkommande möten eller              

konferenser i syfte att informera sina anställda om vad som förväntas av dem som representanter av                

företaget. Dock kan sådan kommunikation också skapa begränsningar i anställdas handlingar att            

agera utanför ramarna jämfört med små företag där personal jobbar närmare varandra och i sin tur                

lättare kan kommunicera mellan anställda (ibid., s. 153-158).  

 

Resonemanget kring vikten av intern kommunikation som nämnts ovan kan liknas vid det som              

Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2012) lyfter fram, nämligen konsekvensen för ett företag             

som lovar för mycket och inte kan utföra det (Wilson et al. 2012, s. 98-99). Relationsuppbyggnad                

inom organisationer och nära arbete mellan avdelningar är därför av vikt för att inge förtroende för                

och engagera medarbetare, samt ge dem förståelse för den externa påverkan i det de gör. Stora                

företag och företag som befinner sig i tillväxtfasen bör arbeta med dessa frågor och skapa strategier                

för kommunikation även inom organisationen. System för hur värderingar ska signaleras är därför             

avgörande för alla företag (Zineldin 2012, s. 156-161 & 166).  

  

Marknadsföring är nödvändigt, men det är viktigt att komma ihåg de andra funktionerna ett företag               

har. Marknadsföringsansvariga bör därför även samarbeta med anställda som har andra funktioner            

inom företaget för att samma budskap ska nå ut. Zineldin (2012) poängterar att ledarskap är               

ineffektivt om det endast fungerar isolerat i en del eller delar av ett företag. Anställda med andra                 

funktioner, särskilt i serviceorganisationer, har i hög grad inverkan på marknadsföringsaktiviteter           

och det krävs därför marknadsföringsstrategier i alla delar av en organisation. Zineldin (2012)             

redogör vidare för att de flesta organisationer behöver teknologi för att underlätta kundrelationer             
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vidare i värdekedjan (Zineldin 2012, s. 170).  

3.4 Digitalt paradigmskifte 
Det är ett faktum att teknologi har förändrat och fortfarande håller på att förändra              

organisationsstrukturer och inte minst människors sätt att tänka och leva idag. I dagens digitala              

värld är papper och penna samt manuell arkivering snart ett minne blott. Istället använder vi oss av                 

internet för att kommunicera, söka information, delta i konferenser, handla och sälja varor och              

tjänster. Vi måste komma till insikt att IT, samt andra teknologier har bidragit till det               

paradigmskifte som vi lever i idag (Zineldin 2012, s. 227). 

  

IT med dess möjlighet att lättare kommunicera genom fler kanaler skapar många möjligheter för              

företag i sin interna kommunikation mellan anställda. Chefer behöver förstå betydelsen av att             

använda informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för att integrera alla funktioner och           

avdelningar i en organisation, exempelvis frontpersonal, ekonomiansvariga och        

marknadsföringsansvariga för att uppnå och sprida organisationens mål och värderingar.          

Elektroniska relationer kan därmed användas som ett kraftfullt konkurrensverktyg för att stärka            

länken mellan den interna och externa miljön samt interaktionsprocessen där emellan (Zineldin            

2012. s. 229-233). Zineldin (2012) konkluderar att IT har stor potential att förändra många aspekter               

inom såväl marknadsföring som ledarskap och menar samtidigt att studier inom sådan teknologi i              

förhållande till intern kommunikation fortfarande har fått lite uppmärksamhet och kräver mer            

forskning. Det ligger i ledningens ansvar att skapa, bevara och förbättra hållbara och nära relationer               

mellan ett företag och dess kunder (ibid., s. 230-231 & 233). 

  

3.4.1 Internet, sociala medier och applikationer  
Internet är en marknadsföringskanal i sig och ett effektivt verktyg för att bygga upp sitt varumärke,                

kommunicera, utbilda sina kunder samt skapa medvetenhet (Blakeman 2015, s. 234-235).           

Hemsidor är därmed av stor betydelse för hotell med dess informationsspridning samt            

tillgänglighet för rumsbokningar. Digital teknologi, såsom datorer och mobiltelefoner med          

internetanslutning, är i sin tur en viktig källa för informationsinhämtning (Wood & Brotherton             

2008, s. 78-79).  

  

På motsvarande sätt menar Parment (2015) att nya och effektiva sätt att kommunicera på              
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marknaden har vuxit fram de senaste decennierna, vilket förändrat relationen mellan kunder och             

företag. Vidare menar författaren att ett företags hemsida är en självklar och viktig             

marknadskommunikationskanal (Parment 2015, s. 209-213). Grönroos (2008) hävdar att internet          

numera är en del av serviceprocessen när exempelvis kontakt med kundtjänst sker via hemsidor              

(Grönroos 2008, s. 273). Likaså menar Blakeman (2015) att internet har förändrat sättet på hur               

företag bedriver verksamhet och kommunicerar med sina kunder. Genom internet kan           

marknadsföring, som tidigare gick ut på att kommunicera med kunden, nu även interagera med              

kunden genom att ställa frågor och boka hotellnätter utan att ens lämna hemmet (Blakeman 2015, s.                

234; Wood & Brotherton 2008, s. 311-312). 

  

Globala distributionskanaler är avgörande för god hotellbeläggning. Enligt Wood och Brotherton           

(2008) använder sig hotellverksamheter vanligtvis av tre typer av distributionssystem; egna           

distributionskanaler såsom egna hemsidor med bokningssystem, hotellkataloger genom        

broschyrförmedlare eller internetbaserade marknadsförare samt tredjepartsdistribution såsom       

resebyråer och globala återförsäljare som exempelvis Expedia och Tripadvisor. Internet med dess            

tillgänglighet dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt och världen över, har bidragit till stora                

fördelar för hotellbranschen att investera i sina hemsidor (Wood & Brotherton 2008, s. 311-312).              

Gössling (2011) belyser dock att tekniska genombrott ofta presenteras som en direkt lösning på              

miljöförändringar och även om spekulationer uppkommer finns det allt för lite kritik mot dessa              

rapporter. Vidare menar författaren att tekniska diskurser därför är av stor betydelse eftersom de              

formar den allmänna opinionen och bidrar till tanken att teknologi är lösningen på många problem.               

Det är viktigt att vara realistisk och tänka att det kommer vara en del av, men inte den enda                   

lösningen på miljöproblematiken (Gössling 2011, s. 110).  

  

Blakeman (2015) belyser vidare att sociala medier räknas till det material som delas virtuellt på               

internetanvändare emellan och är ett viktigt verktyg för kommunikationen mellan människor samt            

inte minst för informationsinhämtning. Konsumenter har idag många alternativ när det kommer till             

sociala nätverk, alltifrån Facebook, Twitter till Instagram. Mobila applikationer är ytterligare ett            

teknologiskt verktyg och sätt att utveckla ett företags sociala nätverk. Det är viktigt att komma ihåg                

att sociala medier är nätverk och att dess spridning inte går att kontrollera som annan               

marknadsföring (Blakeman 2015, s. 240-241 & 245).  
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3.5. Acceptera och applicera 
Genom att aktivt arbeta med digitala medier kan företag främja konsumentrelationer och            

marknadsföra sitt varumärke. Det är då viktigt att strategier som implementeras stämmer överens             

med de budskap som företaget ämnar nå ut med. Genom att kombinera marknadsföring med              

digitala medier och på så vis skapa synergieffekter, kan budskapet fortsätta att informera och              

utbilda konsumenten, oavsett var budskapet finns och i sin tur stärka lojaliteten (Blakeman 2015, s.               

240-241). Christou, Sigala, och Gretzel (2012) menar vidare att internet under de senaste             

decennierna har varit en stor del av hotellaktörers konkurrerande verktyg och att sociala medier i               

sin tur har blivit en viktig väg för resande att hitta information. Samtidigt som informationsteknik               

tillför möjlighet och fördelar så beror däremot hotellverksamhetens framgång på hur väl hotellet             

anpassar sig för ny teknologi (Christou et al. 2012 s. 53). Därav bör det ligga i företags intresse att                   

anpassa sig till teknologiska och digitala innovationer för att hålla sig konkurrenskraftiga på             

marknaden (Zineldin 2012, s. 228-229). 

 

Samtidigt som diverse digitala verktyg har bidragit till fördelar för hotellbranschen så menar             

Richardson (2015) att det även är viktigt att använda det på rätt sätt. Detta gäller framförallt vid                 

marknadsföring av hållbarhet genom de olika plattformar som applikationer och sociala medier. Ett             

företag som marknadsför sig som grönt eller hållbart, men inte agerar hållbart kan riskera att bli                

anklagat för Green-washing. Begreppet syftar till just organisationer som i marknadsföring påstår            

sig vara mer hållbara än vad det faktiskt är i praktiken. Vidare menar författaren att företag som                 

blir anklagad för Green-washing kan riskera att förlora sina kunder (Richardson 2015, s. 12-14).  
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4. Analys 
Genom att i förväg koda empiriskt material har följande teman identifierats: fem dimensioner, fyra 

kommunikationsperspektiv, tre huvudområden, två hotellperspektiv och ett delat ansvar. Dessa 

kommer att utgöra strukturen för analysen under tillhörande huvudrubriker för att mer djupgående 

kunna sammankoppla teori med empiri. Inledningsvis kommer vikten av ett helhetsperspektiv att 

belysas i relation till möjligheter och begränsningar. Sedan lyfts betydelsen av kommunikation och 

kopplingen mellan extern och intern marknadsföring, för att därefter diskutera samspelet med 

digitala verktyg. Frågeställningarna kommer därför löpande besvaras i texten. Avslutningsvis 

behandlas delat ansvar som ett sammanfattande avsnitt.  

  

4.1. Hållbarhets- och helheltsperspektiv 

4.1.2 Dimensionell hållbarhet 
Då kongressen Forum TurisTIC belyste UNWTOs internationella år för hållbar turism och            

utveckling presenterades riktlinjer och mål associerade till de utmaningar som väntar under 2017             

(Forum TurisTIC 2017-04-19). I enlighet med vad Rezaee och Choi (2016) lyfter upp om              

ekonomisk, företagsstyrande, social, etisk, och miljömässig dimension i förhållande till          

hotellbranschens hållbarhetsperspektiv visade även kongressen på dessa perspektiv (Rezaee &          

Choi 2016, s. 25). Åtskilliga gånger belystes vikten av att se på de dilemman som världen står inför                  

utifrån ett helhetsperspektiv. Vid introduktion av kongressen visades följande modell (se bilaga 1             

för spansk version) om hur de tre aspekterna miljömässig, ekonomisk och social behöver ingå för               

att uppnå hållbar turismutveckling: 
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Figur 3: Sustainable development (Forum TurisTIC 2017-04-19 Källa: Dréo 2006) 

 

Föreläsare menade att för att hållbar turismutveckling ska vara genomförbar (viable), rättvis            

(equitable) och vara tolererbar (bearable) behöver alla tre aspekterna samverka (Forum TurisTIC            

2017-04-19). Detta samband visar på medvetenhet kring att det krävs ett ekvilibrium och det som               

Rezaee och Choi (2016) menar är en medelväg för verksamheter mellan att göra gott och leda till                 

bra resultat för att gå på djupet med hållbarhetsstrategier (Rezaee & Choi 2016, s. 27). Det                

konstaterades att särskilt hotellsektorn, med stor påverkan på miljön inom turistnäringen, bör agera             

utifrån ett holistiskt perspektiv vad gäller exempelvis sociala och miljöaspekter såsom fattigdom            

och klimathot. Ekonomisk tillväxt i förhållande till hållbarhetsutveckling var tillsammans med           

klimatförändringar dock de mest förekommande teman under föreläsningarna. Etiska         

förhållningssätt och kulturella värderingar lyftes också upp, men i mindre utsträckning (Forum            

TurisTIC 2017-04-19). Kongressens innehåll med betoning på miljö och ekonomi kan jämföras            

med vad Clarke och Chen (2007) samt Rezaee och Choi (2016) menar är de vanligast               

förekommande hållbarhetsperspektiven i relation till turismbranschen (Clarke & Chen 2007, s. 300;            

Rezaee & Choi 2016, s. 32). 

  

Under kongressen Forum TurisTIC introducerades det även en modell (se bilaga 2) som belyser              

förhållandet mellan teknologiska innovationer och de olika hållbarhetsaspekterna miljö,         

sociokulturella och ekonomiska. Modellen som visades upp under kongressen kan jämföras med            

vad Clark och Chen (2007) menar att ett samspel är viktigt för att uppnå balans mellan                

ekonomiska, kulturella samt miljömässiga aspekter (Clarke & Chen 2007, s. 300-301). Således går             
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det att konstatera att dessa tre områden anses vara fundamentalt viktiga inom turistbranschen och              

att dessa även går att koppla till teknologi i relation till hotellsektorn. I samband med de                

teknologiska innovationer som presenterades var det tydligt fokus på att hotellverksamheter kan            

arbeta med digitala verktyg för att skära ner på vatten- och energiförbrukning samt hantera              

matavfall.  

  

De nämnda hållbarhetsaspekterna syntes även under mässan B-travel. I anslutning till entrén fanns             

en monter som visade upp hur Barcelona stad arbetar strategiskt för en mer hållbar              

turismutveckling.  

 
Figur 4: Broschyr från Visit Barcelona om kulturella, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tillgänglighetsaspekter 

inom hållbar turism. (B-travel 2014-04-21) 

  

Ovan figur visar de perspektiv som Visit Barcelona värnar om i relation till hållbar turism, vilka                

även observerades i deras monter på mässan. I den visades exempel på hur ansvar kan tas gällande                 

den lokala ekonomin, cykel som transportmedel och vattenförbrukning. Bland annat kunde           

besökare göra ett digitalt test (se bilaga 3) i deras monter som syftade till att visa hur ansvarig man                   

är som turist (B-travel 2017-04-21).  

  

En av frågorna handlade om huruvida turister väljer att köpa biljetter i förväg eller inte när                

möjlighet ges via internet till en guidad tur till exempel, vilket Visit Barcelonas representant              

menade visar på att ta social hänsyn till att inte stå ute på gatan och köa. Med andra ord kan den                     
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sägas ha koppling till den sociala hållbarhetsdimensionen om att främja samhället också utifrån att              

ta hänsyn till människorna i det (Rezaee & Choi 2016, s. 30). En annan fråga belyste turisters                 

ansvar i relation till att bo på hotell kontra hyra illegala boenden. Där ansåg Visit Barcelona att det                  

är ohållbart med exempelvis airBnb som del av delningsekonomin, vilket en av deras             

representanter förklarade är en politisk aspekt att ta hänsyn till då det motsäger lagar och regler i                 

vissa fall (B-travel 2017-04-21). Det tyder på den etiska och företagsstyrande dimensionen som             

utifrån Rezaee & Choi (2016) är aspekter som går in i varandra, nämligen samspelet mellan               

företags etiska värderingar och bild av samhällets politik och lagar (Rezaee & Choi 2016, s. 30-31).                

Genom att marknadsföra stadens hållbarhetsarbete genom det digitala testet skedde på så vis en              

interaktion med oss som turister, som gjorde att vi utbildades i Visit Barcelonas             

hållbarhetsstrategier. Det är något som Blakeman (2015) poängterar är fördelen med att kombinera             

marknadsföring med digitala verktyg för att öka kunders medvetenhet och skapa engagemang            

(Blakeman 2015, s. 240-241).  

  

4.1.3 Möjligheter och begränsningar  
En intressant aspekt som lyftes upp under intervjun med Benjamin Lephilibert, grundare av             

LightBlue Environmental Consulting, var alternativet restauranger i Thailand har att skänka bort            

mat som blir över, till välgörenhetsorganisationer, istället för att slänga den (Benjamin Lephilibert             

2017-04-19). Diskussionen om just bortskänkning av matprodukter som inte kommer till           

användning dök även upp som ett samtalsämne under intervjun med Andreas Levin,            

Miljökoordinator och Food & Beverage Manager för Nordic Choice. Vidare diskuterades hur            

hotellet tänker kring alternativet att sälja mat med kort utgångsdatum till ett lägre pris, varpå               

applikationen Karma belystes. Det är en applikation som möjliggör för restauranger att sälja mat              

och maträtter med kort utgångsdatum till ett reducerat pris, vilken annars riskerar att slängas              

(Andreas Levin 2017-05-02). Denna form av digital teknologi menar Richardson (2015) kan            

utveckla hotellaktörers kommunikation och nätverk (Richardson 2015, s.12-14). Det kan även dras            

paralleller till vad som tidigare nämndes om att använda digital teknologi i kombination med              

företagets marknadsföring som ett sätt att lättare nå ut med budskap och informera konsumenten              

(Blakeman 2015, s. 240-241). Något som skulle kunna vara av värde för hotell- och              

restaurangverksamheter i relation till att arbeta närmare med hållbarhetsstrategier. 
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Andreas Levin berättade att de har applikationen åtanke på hotellet, dock belystes även             

svårigheten med att kontrollera och garantera kvalitet på den mat som ska levereras. Han              

menade att ansvaret ligger hos hotellaktörer om någon blir dålig på grund av maten som               

skänks 

 

Dock känner jag att livsmedelsverket motarbetar det här lite genom att man måste bifoga en               

innehållsförteckning. Detsamma är väl om man ska skänka mat till exempel, så någonstans är det               

vårt ansvar att dom inte blir sjuka /.../ där är väl vi lite tveksamma att man vågar göra det för att                     

man vet inte hur man hanterar den produkten efter. (Andreas Levin 2017-05-02). 

 

Båda ovanstående respondenters resonemang visar på skillnader om hur hantering av överflödig            

mat hanteras i olika länder. Detta går att diskutera tillsammans med de tidigare nämnda hinder som                

Clarke & Chen (2007) menar att företag kan stöta på vid etiska handlingar. Författarna menar att ett                 

lands lagar kan påverka ett företags moraliska värderingar och hållbarhetsåtgärder (Clarke & Chen             

2007, s. 291-296). Utifrån citatet ovan går det även att dra paralleller till den andra               

hållbarhetsdimensionen som lyfts fram av Rezaee och Choi (2016), vilken handlar om            

företagsstyrning. Hållbarhetsarbete i en organisation kan påverkas av exempelvis regulatoriska och           

externa praxis (Rezaee & Choi 2016, s. 30).   

  

Under intervjun med Benjamin Lephilibert berättade han om att få hotell har fokus på att minska                

verksamhetens vattenförbrukning och anledningen är oftast att vatten inte kostar tillräckligt           

mycket. Vidare menade han att vatten inte är dyrt nog för att hotellverksamheter ska bry sig och att                  

det är svårt att ge förslag på besparing av vatten då hotellaktörer oftast har svårt att visa på vilken                   

del av hotellet som är den mest vattenkonsumerande. Det förklarade han har mycket att göra med                

de externa regleringarna (Benjamin Lephilibert 2017-04-19). Detta nämnda problem kan återigen           

jämföras med ovannämnda etiska och ledningsaspekter (Rezaee & Choi 2016, s. 30). Således går              

det att konstatera att hållbarhetsarbete inom en hotellverksamhet inte alltid går att enbart styra              

internt utan kan påverkas av yttre faktorer såsom olika regleringar och centrala myndigheter.  

 
4.1.4 Ekonomisk vinning inom hållbarhet 
Benjamin Lephilibert beskrev utifrån sin erfarenhet att flera hotellaktörer lägger större fokus på             

energibesparing och minskning av matsvinn framför aspekter såsom besparing av vatten. Vidare            
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menade han att anledningen till detta är att den ekonomiska besparingen är större vid minskning av                

energi och matsvinn i jämförelse med vatten (Benjamin Lephilibert 2017-04-19). Likaså uttryckte            

Andreas Levin att den största anledningen till varför matsvinn uppmärksammas av hotellbranschen            

är de ekonomiska vinningarna (Andreas Levin 2017-05-02). Den ekonomiska aspekten tillsammans           

med miljöaspekten är enligt Rezaee och Choi (2016) de två dimensioner som dominerar gällande              

hållbarhet. Detta tycks även stämma i praktiken inom hotellbranschen då båda respondenter utifrån             

två olika perspektiv menade att den ekonomiska faktorn är den främsta anledningen till varför              

hotellverksamheter arbetar mot hållbarhet.  

  

 
Figur 5: The Food Waste Iceberg. (Forum TurisTIC 2017-04-19 Källa: FAO) 

 

Figuren ovan visades upp på kongressen som en del av LightBlue Environmental Consultings             

föredrag. Den övre delen av bilden är de kostnader som ofta beräknas och tas hänsyn till av                 

producenter, medan den nedre delen av bilden visar vad matsvinn faktiskt kostar företag och vår               

planet. Vidare menade Benjamin Lephilibert att dessa kostnader sällan syns vid beräkning av             

matsvinnskostnader, men är de verkliga konsekvenserna i form av klimatförstöring, ökade           

växthusgasutsläpp samt ökad vattenbrist (Forum TurisTIC 2017-04-19). Utifrån ovan perspektiv          

om ekonomisk vinning handlar det alltså i slutändan om att se det utifrån ett större perspektiv och i                  

relation till konsekvenserna som påverkar samhället i stort. Benjamin Lephilibert poängterade att            
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företag därför även bör arbeta proaktivt med matsvinn genom att ha strategier för detta redan vid                

inköp av livsmedel och innan det hamnar på tallriken (Benjamin Lephilibert 2017-04-19). I likhet              

med det Gössling (2011) och Sloan (2009) belyser om att arbeta i förebyggande syfte med åtgärder                

såsom strategisk kommunikation och ledarskap, kan hotellaktörer alltså arbeta utifrån flera           

dimensioner (Gössling 2011, s. 134; Sloan et al. 2009, s. 35-36). 

 

4.2 Kommunikationsperspektiv  

4.2.1 In respektive ut 
Material från intervjun med Esther Montero, Front of House Manager på Hotel Best Western Plus               

Alfa Aeropuerto, visade att hotellet använder sig av en applikation vid namn Slack för att               

kommunicera internt. Hon menade att det underlättar för kommunikation mellan de olika            

avdelningarna och skiften som finns på hotellet. Med hjälp av applikationen kan personalen se vad               

som är aktuellt för skiftet och kommunicera funderingar. Hotellet använder även andra digitala             

medier som exempelvis Tripadvisor och Facebook för att kommunicera ut till kunderna (Esther             

Montero, 2017-04-18). Detta kan jämföras med vad Zineldin (2012) menar med att elektroniska             

relationer kan användas för att stärka den interna och externa interaktionsprocessen samt för att              

lättare kunna kommunicera mellan avdelningar (Zineldin 2012, s. 156-161 & 232-233). Esther            

Montero poängterade även att den digitala marknadsföringen har stor betydelse för hotellet och de              

ägnar mycket tid åt att kommunicera med kunderna på digitala plattformar (Esther Montero,             

2017-04-18). 

  

På frågan om hur hållbarhetsarbete ser ut på hotellet svarade Esther Montero bland annat              

återvinning, användning av lågenergilampor samt miljövänliga rengöringsprodukter som exempel         

(Esther Montero 2017-04-17). Samtidigt skiljer sig detta från det som observerats på hotellaktörens             

hemsida. Hotellkedjans spanska hemsida (se bilaga 4) visar istället mer praktisk information om de              

olika faciliteter som finns och ingenting om det faktiska arbetet kring hur ansvar tas. Detta visar på                 

att Hotel Best Western Plus Alfa Aeropuerto som självständig hotellaktör faktiskt tar mer ansvar än               

vad som framgår av deras marknadsföring utåt på hemsidan. Samtidigt menar Parment (2015) att              

ett företags hemsida är en självklar och viktig marknadskommunikationskanal (Parment 2015, s.            

209-213). Detta kan även jämföras med Benjamin Lephiliberts erfarenhet av den generella bilden             

han har på hotellaktörers marknadsföring samt agerande. Han menar att vissa hotell marknadsför             
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mer än vad som faktiskt görs medan andra gör precis tvärtom (Benjamin Lephilibert 2017-04-19).  

  

Under samtalet med Andreas Levin visade det sig att Clarion Grand Hotel i Helsingborg använder               

sig av flera digitala hjälpmedel för olika rapporteringar samt mätning av förbrukning i form av               

energi, vatten, el och matavfall. Det visade sig också att både intern och extern kommunikation               

sker genom digitala verktyg såsom företagets hemsida, Facebook och Instagram. Vi observation av             

Nordic Choice’s hemsida lyfts samhällsansvar som ett av de främsta ansvaren. 

 

 
Figur 5: Skärmdump Samhällsansvar inom hotellverksamheten (Nordic Choice’s hemsida 2017) 

  

Ovan figur visar på hotellkoncernens flera ansvarsområden inom alltifrån samhällsansvar till           

livsmedelsansvar, vilka belyser den sociala, miljömässiga och även den företagsstyrande          

dimensionen av hållbarhet (Rezaee & Choi 2016, s. 27) Företaget visar även på de tre               

grundvärderingarna People, Planet och profit (se bilaga 5) och översatt till människor, planet och              

vinst finns fler indikationer på engagemang för människor, miljö och ekonomi. Dessa kallas även              

för Triple bottom line, vilka Clarke och Chen (2007) benämner är vad som bedömer ett företag och                 

dess sociala påverkan (Clarke och Chen 2007, s. 304). Nordic Choice’s hemsida ger en generell               

bild av att mycket resurser har lagts ner för att ge besökaren en mängd information som belyser                 

företagets värderingar och tillvägagångssätt för dess hållbarhetsarbete. Parallellt poängterar Wood          

& Brotherton (2008) att hemsidor är betydande för hotell med dess informationsspridning, dels för              

tillgänglighet för rumsbokningar, dels är en viktig källa för informationsinhämtning och är            
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avgörande för god hotellbeläggning (Blakeman 2015, s. 234; Wood & Brotherton 2008, s.             

311-312).  

  

4.2.2 Hållbarhet eller marknadsföring? 
Under intervjun lyfte Benjamin Lephilibert fram att hållbarhet snarare kommuniceras mer än vad             

implementering av strategier inom hotellverksamheter faktiskt sker. Han uttryckte:” The main issue            

to me is that sustainability is perceived as ’nice to have’  rather than ’must to have’ ” (Benjamin                  

Lephilibert 2017-04-19). Utifrån Benjamins Lephiliberts perspektiv tycks det finnas mycket att           

arbeta med kring hållbarhetsfrågan inom hotellsektorn. Det kan ses som en invändning till vad              

Tinnish och Lynch (2016) menar håller på att ske, från att se hållbarhetsansvar utifrån ett måste till                 

att se det som en möjlighet (Tinnish & Lynch 2016, s. 80). Samtidigt lyfte Benjamin Lephilibert                

upp ett exempel utifrån egen erfarenhet där han hade en roll som implementerare av              

hållbarhetsstrategier för en stor hotellkedja med cirka 600 hotell. Arbetsrollen var på deltid, vilket              

enligt honom är problematiskt då det är ett stort antal hotell det handlar om och bara en person på                   

deltid. Han lyfte även fram problematiken med den press som sätts på hotellen, både från gäster                

och allmänheten, vilket kan leda till att hotellverksamheter väljer att göra det som är synligt utåt                

före det som är grunden för självaste problemen. Benjamin Lephilibert menade därför att det är en                

av orsaken till varför det tar så lång tid för sådana strategier att bli inbäddade i hotellverksamheter.  

  

Vidare påpekade Benjamin Lephilibert att Corporate Social Resposibility (CSR) som          

kommunicering av socialt ansvar snarare är ett koncept som har missbrukats, överanvänts och             

förlorat dess mening och uttryckte följande: 

  
/.../ for way too many organisations CSR is like going for beach cleaning and tree planting session                 

once a year wearing a T-shirt and taking nice pictures. /.../ So to me CSR equals PR (Benjamin                  

Lephilibert 2017-04-19). 

  

Socialt ansvar och CSR är ett hållbarhetsperspektiv som kommit fram både genom våra             

intervjurespondenter, observationer samt innehållsanalyser. Tinnish och Lynch (2016) menar att          

det finns ett stort behov av att ta socialt ansvar och att det ofta saknas teknisk kunskap och                  

ledarskapsstrategier för detta hos hotellverksamheter. Vidare poängterar författarna att CSR som           

hållbarhetsstrategi är svårimplementerad på grund av hotellversamheters olika geografiska         
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förutsättningar och hierarkistrukturer (Tinnish & Lynch 2016, s. 80). Till skillnad från litteraturen             

menade även två av våra respondenter att CSR är ett otydligt begrepp. Det verkar endast vara ett                 

steg i att ta tag i problemet och mer ett sätt att visa på vad företag står i frågan, men långt ifrån vad                       

som faktiskt görs. Vidare uttryckte Benjamin Lephilibert att ansvaret inte borde ligga hos             

marknadsföringsansvariga att uttrycka ett företags strategier om de inte har kontroll över            

hållbarhetsarbetet i sig: 

  
So to me, it is a mistake to give CSR responsibilities to someone from marketing. It is just like                   

confusing that the person that should do something is not the person that should talk about it. So                  

marketing people have no clue most of the time what have to be implemented. And similarly to                 

implementing solutions not just like to talk about what solutions should be implemented. Which is               

very different (Benjamin Lephilibert 2017-04-19). 

 

 

Resonemanget ovan kan jämföras med vad Grönroos (2008) menar med att det kan vara riskfyllt att                

låta en enda grupp i företaget ta ansvar för marknadsföring och poängterar att hela organisationen               

behöver vara delaktig för att det ska bli ett bra resultat av marknadsföringen (Grönroos 2009, s.                

261). Benjamin Lephilibert påstår även att det förekommer Green-washing i relation till CSR och              

hotellverksamheters marknadsföring. Det är ett negativt begrepp som Richardson (2015) menar att            

företag kan riskera att benämnas om det som sägs om hållbarhetstrategier inte leder till handlingar               

och det kan även resultera i förlust av kunder (Richardson 2015, s.12-14). Alltså tycks det finnas ett                 

glapp mellan intern och extern marknadsföring av hållbarhetsarbete i en del hotellverksamheter,            

vilket kan vara ogynnsamt för verksamheten. 

  

4.2.3 Lönt med grönt?  
Under intervjun med Esther Montero, Front of House Manager för Hotel Best Western Plus Alfa               

Aeropuerto i Barcelona, nämnde hon vid flera tillfällen att det är viktigt att alla medarbetare jobbar                

mot samma värderingar kring hållbarhet (Esther Montero 2017-04-18). Genom att engagera sina            

anställda i den interna dialogen mellan avdelningar och ansvarsroller menar Zineldin (2012) att             

intern marknadsföring påverkar frontpersonalens kontakt med kunden och i slutändan även           

gästupplevelsen (Zineldin 2012, s. 151-152, 156 & 158). Baker & Magnini (2016) menar att              

marknadsföring inom hotellsektorn är fundamentalt och att det avgör hur hotellaktörers externa            
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marknadsföring genomförs (Baker & Magnini 2016, s. 1517). Likaså uttrycker Benjamin           

Lephilibert att hotell med god intern marknadsföring resulterar i kundnöjdhet: 

  

It is fundamental /---/ hotels that has a deeply imbedded sustainability initiative involving             

the employees and empowering the employees usually have a higher retention rate.            

Higher retention rate has a direct consequence on the level of guest satisfaction. Which is               

fundamental for success of your hotel business. And guest satisfaction obviously has a             

direct impact as well on your online reputation which is impacting on your revenue. So               

this link is important to bake, it is not just it seems the right thing to do. But can directly                    

positively impact on your revenue through the satisfaction of your guest that would see              

through your employees that it is genuine (Benjamin Lephilibert 2017-04-19). 

  

Att se sina anställda som ambassadörer är något Tinnish och Lynch (2016) menar är av vikt för att                  

anställda ska kunna samverka med företagets värderingar samt låta sig inspireras genom att få              

friare spelrum att agera kreativt (Tinnish & Lynch 2016, s. 88). Likaså påpekar Benjamin              

Lephilibert under intervjun att det är viktigt för att kunna engagera sina anställda i              

hållbarhetsstrategier (Benjamin Lephilibert 2017-04-19).  

  

Under intervjun med Andreas Levin visade det sig att de anställda på hotellet har stor frihet i sina                  

handlingar och får agera utifrån kundens bästa. Enligt Grönroos (2015) är det viktigt att personalen               

får frihet och möjlighet att agera i ett kundmöte för att intern marknadsföring ska fungera               

(Grönroos 2015, s. 385). Vidare poängterar Andreas Levin att engagemanget hos de anställda inom              

hållbarhetsarbete inte har varit särskilt stort. Hotellet har tidigare haft en roll med fokus i               

framförallt miljö och hållbarhetsarbete men denna roll var inte populär bland de anställda och togs               

bort efter ett tag. Samtidigt menar (Tinnish & Lynch 2016, s. 88-92) att verksamheter som utser                

sina anställda som ambassadörer och ger delat ansvar kan skapa större engagemang och             

ansvarskänsla för att kommunicera hållbarhetsstrategier. Det går således att konstatera trots att            

anställda får agera fritt samt utses för hållbarhetsambassadörer skapar det inte alltid större             

engagemang.  

  

Den bakomliggande orsaken till varför engagemang i hållbarhetsarbete saknas bland de anställda            

tycks finnas i det som Andreas Levin uttrycker: “/.../många känner inget värde i att det ger dom                 
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någonting, utan de ställer sig istället frågan ’vad får jag för detta?’”. Således är det intressant om                 

detta resonemang kan komma att förändras med ökad motivation, kunskap och kompetens. Då             

(Grönroos 2015, s. 366) menar att brist av dessa tre faktorer oftast är orsaken till varför anställda                 

saknar motivation till ett visst handlingssätt. 

  

  

4.2.4 Digital kommunikation  
Svaret på frågan som ställdes till Andreas Levin om hur företaget främst kommunicerar internt var               

genom möten, e-post samt Facebook. Frekvensen på möten är olika och det är framförallt olika               

avdelningschefer som deltar i dessa möten. Samma fråga ställdes till Esther Montero och svaret var               

att de har regelbundna dagsmöten för att ha en kontinuerlig kommunikation och för att dela               

information sinsemellan. En gång i månaden har även hotellets avdelningschefer från ett möte             

tillsammans. Utöver det har hotellet sedan 2015 använt applikationen Slack för att kommunicera.             

Det är en applikation som används för att kommunicera internt och de anställda kan dela samt ta                 

emot information genom den. Vidare belyser Esther Montero att tredjepartsdistribution som           

exempelvis Tripadvisor och Expedia betyder mycket för hotellets marknadsföring (Esther Montero           

2017-04-18). Detta kan således vara belägg på hur digitala verktyg har kommit att influera              

hotellsektorn både vid intern samt extern kommunikation. En parallell kan även dras till det som               

Zineldin (2012) menar med att användning av digital teknologi kan etablera relationer mellan             

avdelningar och anställda samt vidare ut mot kunden. 

  

Som tidigare nämnts arbetar alla Best Westerns hotell självständiga. De följer gemensamma            

standarder och värderingar, men arbetar utifrån individuella förutsättningar och mål. I diskussion            

om hur hotellet engagerar sig i hållbarhetsarbete nämndes återvinning av papper och glas,             

energibesparingar i form av lågenergilampor, teknologi för vattenbesparing genom duschhandtag          

och kranar samt att de använder produkter utan kemikalier i största möjliga mån. Samtidigt är detta                

inget som visas upp vid innehållsanalys av Best Western Plus Alfa Aeropuertos direkta hemsida.              

 Resonemangen ovan kan återigen jämföras med vad Grönroos (2008) menar med kan vara riskfyllt              

att låta en enda grupp i företaget ta ansvar för marknadsföring (Grönroos 2009, s. 261). 
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Under kongressen presenterades GreenCustomers, ett nystartat företag som arbetar i samspel med            

statliga initiativ för implementering av teknologiska verktyg som hjälpmedel för att främja mer             

hållbar utveckling inom hotellbranschen. Kommunikation är enligt VD för GreenCustomers,          

fundamentalt inom hotellbranschen särskilt med hänsyn till hållbarhetsarbete. Det är även viktigt            

att kommunicera rätt så att budskap når fram till gästerna. Vidare menar företagets VD dessutom               

att hotellbranschen präglas av internationalitet och olika språk, därmed är det viktigt att se till att                

gästerna får hotellets information på det språket som gästen talar. GreenCustomers lyfter även fram              

återanvändning av handdukar som ett exempel i hållbarhetsarbete som kan motverkas på grund av              

språkbarriärer. Om ett hotell exempelvis sätter upp skyltar i rummen där gästerna ombeds hänga              

upp handdukar för att minska på miljöpåverkning på ett språk som inte gästerna förstår är det alltså                 

inte effektivt.   En annan viktig aspekt att tänka på vid kommunikation av hållbarhet inom              

hotellsektorn är att rikta sig till rätt målgrupp. GreenCustomers menar att den nya generationen är               

“de som föds med teknologi i handen” och det är något som hotellbranschen ska ta tillvara på                 

(Forum TurisTIC 2017-04-19). Samtidigt menar Blakeman (2015) att internet är ett effektivt            

verktyg för att bland annat kommunicera och utbilda sina kunder samt skapa medvetenhet             

(Blakeman 2015, s. 234-235).  

  

Zineldin (2012) menar att trots att teknologin är av betydelse för kommunikation, handlar det              

slutligen om människor som interagerar och är länken mellan kommunikationen och företagets            

värderingar (Zineldin 2012, s. 163-165 & 168). Teknologins betydelse för företags           

hållbarhetsarbete bör därför ses utifrån ett holistiskt perspektiv belyser föreläsarna, men bör inte             

ses som lösningen, vilket Benjamin Lephilibert även uttrycker: “/---/ It is ONE part of the solution,                

it is not THE solution /.../”. Benjamin Lephilibert anser således att implementering av teknologi är               

en fundamental del i att agera mer ansvarsfullt vad gäller exempelvis att använda sig av verktyg för                 

att kontrollera vatten- och energiförbrukning, men att det däremot inte är den enda komponenten              

och lösningen av det stora problemet (Benjamin Lephilibert 2017-04-19). Likaså konstaterar           

Gössling (2011) att teknologi är lösningen på många problem. Dock är det en del av, men inte hela                  

lösningen på miljöproblematiken (Gössling 2011, s. 110).  
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4.3 Besparingar  

4.3.1 Digitala verktyg 
Med hänsyn till kongressens namn TurisTIC belystes innovationer inom så kallade TIC -             

Tecnologías de la Información y la Comunicación, motsvarande informations- och          

kommunikationsteknologi (IKT), vilket tidigare nämnts i teoriavsnittet (Zineldin 2012. s. 229 &            

232-233). Med huvudfokus på teknologiska innovationer och huruvida dessa kan främja hållbar            

utveckling inom hotellsektorn, visade deltagande företag och organisationer på flertal exempel           

inom digital teknologi. Flera föreläsare uttryckte behovet av digital teknologi i hotellbranschen,            

såväl utifrån ett kommunikationsperspektiv som för effektiviserandet av hållbarhetsstrategier.         

Vidare menade en resebyrådirektör att hållbarhetsstrategier i form av teknologi kan implementeras            

i hela turismbranschen, inte minst hotellsektorn som består av flera sektorer och kan ta hjälp av                

teknologi från andra sektorer (Forum TurisTIC 2017-04-19).  

  

4.3.2 Digital vatten-, energi- och mathantering   

Kongressen visade på flera exempel på hur hotellaktörer genom digitala verktyg och teknologiska             

innovationer (applikationer, system, plattformar) kan hantera vatten, energi och mat på ett mer             

hållbart sätt. Ett exempel som lyftes upp av GreenCustomers för att minska på vattenförbrukning är               

att hotell med pool och SPA-avdelningar kan implementera sensorer för att ha kontroll över              

vattenförbrukning. Ett annat exempel är användning av applikationen “Internet of pools” från            

företaget Fluidra Connect som går ut på att bespara vatten- och elförbrukning genom att kontrollera               

försörjningen digitalt. Applikationen tillsammans med en kompatibel enhet kan fjärrstyra en pools            

värme, belysning och vattenkaskader oavsett tid och rum. Den kan även samla information om              

pH-värde och filtrering, således kan informationen användas som förutsättning på eventuella           

åtgärder (Forum TurisTIC 2017-04-19).  

  

Creara är ytterligare ett företag som under kongressen exemplifierade tillvägagångssätt som           

behandlar energibesparing. Mellan år 2013 och 2016 arbetade Creara på projektet Nearly zero             

energy hotels (neZEH). Det huvudsakliga syftet för projektet har varit att bringa förnyelse till              

hotellsektorn och transformera dess byggnader med en nästan obefintlig (nära noll)           

energiförbrukning för att bevisa för hotellaktörer att det är lönsamt, genomförbart och hållbart att              

investera. Målet med detta projekt var att byggnader skulle bli högeffektiva, ha en mycket låg               
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förbrukning och bidra till lokal energiförnyelse med sin egen energi. Projektet går under EU inom               

programmet Smart energi för Europa och leddes av Tekniska Universitetet i Kreta tillsammans med              

sju deltagande länder med Sverige inkluderat. Från Crearas föreläsning lyftes exempel på att             

svenska hotellaktörer visat på störst potential vad gäller besparing av energi (Forum TurisTIC             

2017-04-19). Samtidigt påstår Razumova (2016) att hotell som antar en strategi för miljöansvar             

förbättrar inte endast hotellverksamheters konkurrensfördelar, men ökar också i sin tur           

verksamhetens lönsamhet (Razumova et al. 2016, s. 79.   

  

Vidare presenteras nya teknologier av Benjamin Lephilibert som berör mathantering. På           

marknaden finns det digitala verktyg som registrerar samt håller reda på de olika inköpta råvarorna.               

Det innebär exempelvis att restaurangansvariga kan få notiser när bäst-före-datumen börjar närma            

sig. Således kan mycket mat räddas genom tidiga upptäck av problem som kan leda till svinn och                 

åtgärder som en mer detaljerad planering av mathantering. Dessutom finns det digitala verktyg som              

är till för sophantering för att ge en mer detaljerad data på vad som slängs och hur mycket. Ett                   

exempel som Benjamin Lephilibert belyser kallas Leanpath vilken är en våg som är kopplad till en                

pekskärm utrustad med kamera och den detaljerade informationen om vad som kastas finns sedan              

tillgängligt i ett moln. Därmed kan chefer få rapport skickade till sig och följa sophanteringen för                

att sedan vidta lämpliga åtgärder. Företaget Winnow har en liknande produkt utan kamera men med               

moln och är ett billigare alternativ. De tre ovanstående exempel är således ytterligare belägg på vad                

Sloan et al. (2009) menar med att teknologiska innovationer under de senaste åren har bidragit till                

stora besparingar i form av vatten, energi och avfall inom hotellsektorn (Sloan et al. 2009, s. 7-13).  

  

4.4 Ett delat ansvar 
Benjamin Lephilibert menade under intervjun att kommunikationsproblem ofta bottnar i att det            

saknas en länk mellan hotellverksamheters hållbarhetsstrategier och att låta anställda förstå och            

leva efter samma konsekvenser som drabbar deras lokalsamhällen, även i deras arbetsmiljö. Det             

talar för att han i sitt arbete observerat att hotellverksamheter upplever den dualistiska problematik              

som sätter stopp för att kommunicera samma budskap för kunder som internt mellan anställda              

(Zineldin 2012, s. 153-158). Benjamin Lephilibert påstår att det handlar om att integrera de klimat,               

miljö- och sociala konsekvenser som drabbar samhället och i sin tur förmedla det till sina anställda.                

Det handlar om att förmedla att de konsekvenserna hotar turismen i stort, är avhängiga den               
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ekonomiska överlevnaden, påverkar huruvida turister vill eller inte vill besöka deras hotell samt i              

sin tur påverkar om anställda har ett jobb att gå till eller inte. Därför behövs länken skapas genom                  

att koppla de anställdas ansvar till deras ansvar som medborgare i samhället och han yttrar               

följande:  

  

/.../ it is important that they see the link. That they can connect the dots. Because it is not                   

that you come to work and you are completely a different person and live in another                

environment where you work, it is all part of the same system (Benjamin Lephilibert              

2017-04-19).   

  

Detta resonemang överensstämmer med den bild Zineldin (2012) förmedlar om relationsskapande           

inom organisationer som handlar om att engagera medarbetare i och att skapa förståelse även för               

den externa påverkan av verksamheten. Om inte möjliggörande till engagemang skapas med hjälp             

av intern kommunikation riskerar företagets värderingar att inte nå ut till kunderna (Zineldin 2012,              

s. 151-152 & 156-161). Det handlar om att ta delat ansvar och kan kopplas till det Tinnish och                  

Lynch (2016) menar är delat ledarskap som bygger på att ge medarbetare möjlighet att påverka och                

ta initiativ. Genom anställdas delaktighet i företagets hållbarhetsstrategier skapas förståelse för och            

engagemang kring innebörden av arbetet (Tinnish & Lynch 2016, s. 89-92).  

  

Benjamin belyser även om certifikat eller diplom för anställdas engagemang och delaktighet kan             

leda till goda resultat hos hotellverksamheter att faktiskt engagera sina anställda att ta ansvar.              

Samtidigt menar även Zineldin (2012) att ledarskap är ineffektivt om det endast fungerar isolerat i               

en del eller delar av ett företag.  

  

4.5 Vad kostar hållbarhet? 
Under Benjamin Lephiliberts presentation lyfte han fram exemplet på hur han blev nekad när              

förslaget om en anställning av en miljöansvarig togs fram. Hotellchefens anledning till det svaret              

var att det skulle kosta för mycket. Benjamin Lephilibert jämförde vad hotellets kostnader i form               

av matsvinn med den ekonomiska vinningen som skulle bli om en miljöansvarig hade anställts. Det               

var inte förrän han kunde bevisa att företaget tjänar på det som hotellet visade intresse för förslaget.                 

Vidare menade Benjamin Lephilibert att det endast är ett bland flera exempel på hur han blir                
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avvisad av hotellchefer när han pratar om matsvinn och dess negativa effekter. Han påstod även att                

företag oftast visar intresse för hållbarhetsarbete enbart när det handlar om ekonomisk vinning             

(Forum TurisTIC 2017-04-19).  

  

Enligt Grönroos (2011) kan hotellaktörer arbeta med att minska utsläpp av växthusgaser genom att              

vara medvetna om sina val av inköp, beredning och presentation av sin mat. Samtidigt visade               

Nordic Choice på att restaurangen serverar krav-certifierat frukost. Andreas Levin berättade också            

att inom kort så kommer restaurangens nya meny Green Garden ha grönsaker som huvudråvaror              

för att dra ner på köttkonsumtion (Andreas Levin 2017-05-02). Däremot menade Esther Montero             

att hotellfrukosten på Hotel Best Western Plus Alfa Aeropuerto serveras med hänsyn till de olika               

kundgrupper och nationaliteter som hotellet har. Hon menade att vissa nationaliteter tenderar att äta              

en varierad frukost och därför har hotellfrukosten ett brett sortiment. Samtidigt erbjuder hotellet             

express-frukost för exempelvis affärsresenärer (Esther Montero 2017-04-18). Parallellt menar         

Grönroos (2011) att företag som tänker på miljöpåverkan kommer resultera i ekonomisk vinning             

men det är också svårt att få människor att förstå hur olika konsumtionsval bidrar till utsläpp.  

 

Utöver maten på hotellet menade Andreas Levin även att hela hotellets produkter sedan några år               

tillbaka är fri från palmolja då det tillhör en av de mest miljöförstörande ingredienserna. Han               

belyste också att det har lett till att leverantörer har behövt anpassa sig efter detta beslut och                 

uttrycker “ /.../ det är många som har ändrat sina recept liksom. För att de vill leva med”. Detta kan                    

jämföras med vad Rezaee & Choi (2016) menar med att hållbarhet inom hotell påverkar kunder,               

anställda och leverantörer.  
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5. Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutdiskussion 
Sammanfattningsvis tycks definitioner av hållbarhet i turism och hotellsammanhang vara starkt           

kopplade till ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det går dock att konstatera att            

hållbarhetsfrågan handlar om mer än det och kan delas in i fler dimensioner. Det kan även                

konstateras att företag som agerar utifrån fler dimensioner än de ekonomiska och miljömässiga är              

konkurrenskraftiga och stadiga verksamheter i det långa loppet. 

  

Ovanstående slutsatser leder in på uppsatsens frågeställningar “Hur förmedlar hotellaktörer sitt           

hållbarhetsarbete internt respektive externt?” och “Hur används digitala verktyg inom          

hotellbranschen?”  

  

Hotellbranschen som bärare av ett stort ansvar för klimatpåverkan i turistnäringen, spelar en viktig              

roll i att främja hållbar turismutveckling. För att hotellaktörer ska kunna hålla sig             

konkurrenskraftiga på marknaden har digital teknologi visat sig vara ett fundamentalt redskap i             

företags hållbarhetsarbete. Det är dock viktigt att påpeka att det är en stor del av, men inte hela                  

lösningen till ett sådant komplext problem. Samtidigt visar forskningen på att det finns utmaningar              

som hotellbranschen stöter på när hållbarhetsarbete ska implementeras. Hotellaktörer stöter på flera            

barriärer, vilka inte alltid är något de själva kan påverka, såsom politiska begränsningar eller              

språkbarriärer. Samtidigt sätter anställda och gästernas beteenden och okunskap stopp. Dessa           

barriärer gör att information inte når ut i alla led och skapar brister i kommunikationen. 

  

Vad som också går att fastställa är att ekonomiska vinningar oftast är orsaken till olika               

hotellaktörers engagemang i hållbarhetsarbete. Studien visar även att intresse för reducering av            

matavfall oftast är större än av vattenanvändning och av energianvändning då det ger relativt större               

vinst. Samtidigt visar studien även att det finns digitala verktyg ute på marknaden som kan               

effektivisera vatten-, energi- och avfallshantering. En annan viktig funktion som digitala verktyg            

fyller hos hotellaktörer är kanal för kommunikation både internt och externt.   

 

Resultatet visar även att digital kommunikation i samband med hållbarhetsmarknadsföring kan ha            

negativ påverkan på företag som använder det felaktigt. Forskningens resultat visar att det är svårt               
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att motivera anställda att långsiktigt behålla fokus på hållbarhet när de varken gynnas av finansiella               

eller yrkesmässiga fördelar. Således är det viktigt att anställda får ta del av och får vara med att                  

påverka hotellaktörers strategier. Genom ett delat ledarskap kan hotellsektorn arbeta för att få             

medarbetare att engageras i hållbarhetsstrategier samtidigt som ett delat ansvar tas i att förmedla              

budskapet vidare från frontpersonal till gäster. Denna uppsats visar därför på att den interna och               

externa marknadsföringen inte alltid stämmer överens med varandra. Ett kommunikationsgap inom           

hotellverksamheter har identifierats. En anledning till detta kan vara att marknadsföring oftast ses             

som ett ansvar för just en avdelning. För att detta komplexa problem ska lösas bör hotell arbeta                 

med hållbarhetsfrågan i alla led och i alla avdelningar, det är inget enmansarbete.  

 

Resultatet från denna studie visar att digitala verktyg används inom stora hotellverksamheter för             

bland annat kommunikation och kontrollsystem. Det är däremot inte mycket av de digitala             

verktygen som används i syfte att bli mer hållbara. Samtidigt visar studien att det finns goda                

exempel på hur andra hotell har använt sig av det och lett till goda resultat både ekonomiskt och                  

miljömässigt. Således går det att konstatera att digitala verktyg redan används för hållbarhetsarbete,             

men att betydligt fler aktörer kan implementera dem. Resultat från denna uppsats visar också att det                

finns billigare alternativ för digitala verktyg och ibland till och med kostnadsfria åtgärder, som              

exempelvis en förändring i företagsstruktur och fördelning av ansvar.  

  

Slutligen kan en slutsats dras om att digitala verktyg är hjälpmedel för hur hotellaktörer kan arbeta                

för att bli framgångsrika inom hållbarhetsarbete. Det är alltså kombinationen av digitala verktyg,             

internt samspel med extern kommunikation och delat ansvar som tillsammans kan främja            

hållbarhet. Både de anställda och kunder behöver delges samma information som finns i             

hotellverksamheters strategier för hållbar turismutveckling för att intern och extern marknadsföring           

ska stämma överens. 
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5.2 Förslag till vidare forskning 
Med målet att inspirera lokala hotellaktörer finns det ytterligare aspekter som skulle kunna vara av               

intresse att undersöka. Studiens resultat visar att hotellsektorns hållbarhetsparadox inte är en enkel             

uppgift att lösa och förslag har lyfts fram. Ett av dessa är delat ledarskap, vilket är ett av flera                   

verktyg inom ledarskap. Intressant för vidare forskning är således att undersöka vilka andra             

management-verktyg som skulle kunna komma till användning för att lösa den nämnda            

hållbarhetsparadoxen. Andra tankar som växt fram är om denna paradox även handlar om politiska              

åtgärder eller handlar det snarare om att implementera kunskap inom hotellsektorn?  

 

Vår studie visar på att hotellaktörer behöver anta ett holistiskt perspektiv gällande            

hållbarhetsstrategier. Då vår studie visar på skillnader mellan hotellaktörer från Sverige, Spanien            

och Thailand är det intressant för framtida studier att vidare undersöka hur ett hotells geografiska               

placering kan komma att påverka dess hållbarhetsarbete. Denna studie skulle kunna modifieras och             

vidare forska kring hur konsumenter ser på digitala verktyg i hotellsektorn. Eventuellt kan framtida              

studier söka svar på vilka hållbarhetsstrategier ett nyetablerat hotell kan beakta? Varför finns inte              

strategier för olika nivåer av hållbarhet med från början av hotellbyggen?   
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Från Power Point-presentation på spanska om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 

(Forum TurisTIC 2017-04-19)  
 

Bilaga 2  
 

 

Från Power point-presentation på spanska av miljömässig, socio-kulturell och ekonomisk 

hållbarhet i förhållande till teknologi. (Källa: Eurecat på Forum TurisTIC 2017-04-19) 
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Bilaga 3  
 

 

Visit Barcelonas test i turisters hållbarhetsansvar (B-travel 2017-04-21) 

 
Bilaga 4  
 

 

Skärmdump, Hotel Best Western Plus Alfa Aeropuertos startsida (Best Westerns hemsida 2017) 
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Bilaga 5  
 

 

Skärmdump State of Nordic Choice Hotels (Nordic Choice’s hemsida 2017) 
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Bilaga 6 
  

Intervjuguide 

 

Nordic choice - Clarion Grand Hotel 

Andreas Levin - Miljökoordinator och Food & Beverage Manager 

 

Bakgrund och företagets värderingar 

● Vill du kort beskriva dina roller och vilka uppgifter de innefattar? 

● Hur länge har du haft dessa roller? Hur länge har du jobbat inom Nordic              

Choice-koncernen? 

● Finns det någon anledning bakom varför du började jobba för Nordic Choice och Clarion              

Grand Hotell? 

● Vilka ord anser du bäst beskriver Nordic Choice värderingar? 

● Hur kommuniceras dessa värderingar? 

● Hur arbetar Clarion Grand Hotell för att förmedla företagets värderingar? 

● Har ni någon speciell målgrupp ni riktar er till på Clarion Grand Hotell? 

 

Hållbarhetssperspektiv 

● Vi har genom observation av er hemsida sett att hållbarhetsperspektivet lyfts fram            

återkommande gånger, hur skulle du definiera begreppet hållbarhet? 

● Hur är din roll (som miljökoordinator och Food & Beverage Manager) kopplad till             

hållbarhetsfrågan inom organisationen? 

● Vad är ditt perspektiv på hållbarhet? Vad innefattar det? 

● Hur tar Nordic Choice ansvar gällande socialt, miljö- och ekonomiskt ansvar? Vilket            

perspektiv skulle du säga är i störst fokus? 

● Vilka positiva samt negativa effekter inom hållbarhet har du sett under ditt arbete för              

Nordic Choice? 

● Vad gör ni/vilka dagliga rutiner har ni på hotellet för att bli mer hållbara? Hur ser arbetet ut                  

på din avdelning? 

● Hur influerar hållbarhetsperspektivet er restaurangmeny? Hur mycket planering ligger         
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bakom menyn? (Förtydliga: Val av råvaror och upplägg).   

● Med tanke på dina roller som Miljökoordinator och Food & Beverage Manager över             

hotellet, vet du hur mycket mat som slängs hos er per dag/vecka/år? 

Om inte: skulle ni kunna ha använding av att analysera detta? 

● Har du upplevt några svårigheter med att minska miljöpåverkan? 

Om ja: vilka? 

Om nej: vad anser du att ni har gjort bra? 

● Finns det några utmaningar vad gäller balans mellan hållbarhet samt konceptet Clarion? 

● Har du någon erfarenhet av hållbarhetsprogram i hotellorganisationen? 

o   Om ja: är det We Care? 

o   Om nej: har du hört talas om Corporate Social Responsibility? 

  

Kommunikation och marknadsföring inom organisationen och ut mot kunder 

● Vad är det första du tänker på när du hör ordet marknadsföring? 

● Hur kommunicerar ni inom hotellet respektive företaget? Hur ser kommunikationen ut           

mellan restaurangen och hotellet? 

● Vilken betydelse tror du intern kommunikation/marknadsföring har för att återspegla          

företagets värderingar? 

● Hur signaleras hållbarhetsfrågan inom företaget? 

● Hur integreras personalen i dessa frågor? 

● Hur överförs företagets värderingar utåt sett? Vad använder ni er av för            

marknadsföringskanaler? 

● Hur anser du att den externa marknadsföringen påverkas av den interna kommunikationen? 

● Vad har du för påverkan över hotellets marknadsföring? 

● Hur fördelas miljöansvaret mellan anställda hos er? Finns det fler miljökoordinatorer? 

● Hur ser du på begreppet delat ledarskap/delat ansvar? 

 

System och verktyg 

● Används det några digitala verktyg inom organisationen? (Exempelvis plattformar och          

applikationer) 

o   Om ja: Hur mycket av det har anknytning till hållbarhetsfrågan?   
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o   Om nej: är det något ni har tänkt implementera? 

 

● Använder ni några andra verktyg i form av teknologiska hjälpmedel för att främja             

hållbarhet? 

● Finns det implementering av system som påverkar kommunikation på detta hotell? 

● Används digital marknadsföring (sociala medier) för marknadsföring av hotellet? 

o   Om nej: Varför inte? 

o   Om ja: Hur stor del av det handlar om hållbarhet? 

● Vad tror du digital marknadsföring spelar för roll på detta hotell? 

● Tror du att digitala verktyg kan hjälpa hotell i sitt hållbarhetsarbete? 

● Har du hört talas om applikationer som hjälper restauranger att minska på matsvinn genom              

att sälja rester/mat med kort utgångsdatum till ett billigare pris? Exempelvis Karma? Mogo? 

o   Om ja: är det något ni övervägt att göra? 

o   Om nej: hur ser du på det? 
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Bilaga 7 
 

Intervjuguide 

Benjamin Lephilibert 

Founder LightBlue EC, Food Waste Prevention Expert & Sustainability Programs 

Based on the information we have read on your website (Lightblue Consultancy) we can see that                

you have diverse experiences from the hospitality industry. 

 

Background and company 

● Could you tell us a bit about your background? How come you chose to work within this                 

area? 

● When was Light blue Consultancy established? 

● What motivated you to start your own business/Light Blue Consultancy? 

● How do you define the term sustainability? 

● What is the vision behind Lightblue Consultancy? 

● What is your customer segment and target group? (To be more specific, is it smaller hotels                

or bigger hotel chains?) Can you give us examples of what hotels you have worked with? 

 

Sustainability 

● What type of sustainability issues have you encountered at hotels? Is there a tendency on               

recurring problems? 

● Do you have any geographical limitations? Is there any geographical areas in specific that              

are in need of your service? 

o If yes, how come (Asia)? 

o If no, why are you based in Thailand? 

● Have you experienced specific patterns in sustainability needs? 

o a) If so, what kind of needs? 

o  b) Do you think these are linked to certain areas or countries? 

● Have you seen any general changes or/and improvement in the hotel sector since you              

started (2012)? 

o a) If yes: Do you have any statistic on the improvements? 
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o b) If no: What is the main issue and how do you think it can be solved?   

 

Sustainability programs 

● What kind of implementations do you offer? 

● When implementing the sustainability programmes, how does the process work? 

● From your experience, what value dominates the hotel industry? How would you rank             

social, economic and environmental sustainability aspects? 

● What is your perspective on Corporate Social Responsibility (CSR)? How do you define the              

term CSR? 

● a) Have you had clients that don’t know this term? 

● b) Have you had clients that don’t have the same definition of the term CSR?   

● Have you heard about We Care!? 

  

Management 

● What impact would you say that hotel management have on transmitting their social,             

economical and environmental values (social responsibility) to their guests? 

● Can you give us some examples on what strategies hotel managers normally use to              

implement sustainability policies? 

● What is your perspective on internal marketing? Does it have any impact on how a hotels                

responsibility shows? 

● What tools can hotels use to transmit their values? 

 

Digital technology / marketing 

● What impact do you think technology has on performing responsibly? 

● What impact do you think marketing has on performing responsibly? 

● How can hotels transmit the “correct” vision through marketing? 

● How do you experience the output of sustainability implementations in hotels? Does it             

show through marketing? 

● What kind of technology is the most common you implement in the hotels? 

● Why? 

● How much does it cost? 

● How long time does it take? 
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● Do you have any examples of recent implementations / innovations in sustainability            

programs? 

●  Can you mention any trends in technological innovations? 

● Does your company go back to hotels to see results/improvements? 

Bilaga 8 
  

Intervjuguide  

  

Best Western Hotel - Plus Alfa Aeropuerto 

Esther - Front of House Manager 

 

Background and company 

● What is your role at Plus Alfa Aeropuerto Hotel? What are your main responsibilities? 

● What was the reason you started working for Best Western? 

● For how long have you been working for Best Western? 

● What is your main target group at Plus Alfa Hotel? 

● What impact do you have over the hotels marketing? 

● What kind of influence do you think this has on transmitting the company’s values? 

● How do you differ from other Best Western 

 

Sustainability 

● What is your perspective on sustainability? 

● What effects have you seen on the environment? 

● What do you think of when you hear social sustainability? 

● What positive and negative social effects have you seen at this hotel? 

● We noticed that the breakfast is not included in the room price (booking.com), is there any                

reason behind this? 

  

Management 

● What impact do you think hotel management have on transmitting sustainability values            

within and throughout the company? 
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● Can you give us some examples on what strategies you use to transmit social, economical               

and environmental values in the company? 

● Do you use any sustainability program ? 

● What responsibility do you have over social and environmental values at the hotel? 

 

Digital Technology/ Marketing 

● Do you use digital marketing, for example Instagram or other social media platforms? 

o Depending on answer: Why?/why not? 

● What impact does digital marketing have on this hotel? 

● Do you use any sustainability program? 

● Do you think digital innovations can help hotels to become more sustainable aware? 

● What is your first thought when you hear the word marketing? 

● How do you communicate within this hotel? 

● How/where do you get information within this company? 
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