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Purpose:  The purpose of this paper is to describe how a service organization can use 

management control to achieve sustainability and economic benefits. This 

study contributes to previous studies by examining the Scandinavian 

perspective and to achieve an understanding of how businesses are managed 

toward sustainability.  

 

Research question:  How do Scandic Hotels manage their organization towards sustainability and 

economic benefits?  

 

Method: The method used was a qualitative case study with semi structured interviews 

from five informants as well as a literature review. The data was then compared 

with a method similar to cross-case analysis. This meant informants' answers 

were compared and triangulated, the result was then compared to the previous 

research in the field. 

 

Conclusion:  The study showed that an service organization can operate towards 

sustainability and economic benefits in different ways. The reasons why 

organizations engage in sustainability will affect how the control systems and 

goals are designed. In order to formulate the goals, an understanding of 

sustainability is required, the reasons why the work is performed and what 

effects it can create. It was found that the most important means of achieving 

the goals is to control by involving the employees with explicit guidelines and 

a unified corporate culture, towards the same goal. It is also important to use 

key figures and that the aims are continuously monitored. The goal need to 

involve the three perspectives of sustainability, environment, social 

responsibility and economic benefit. Otherwise sustainability and economic 

benefits will not be achieved. 
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Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva hur en serviceorganisation kan styra 

mot hållbarhet och uppnå ekonomiska fördelar. Denna studie bidrar till tidigare 

studier genom att undersöka det skandinaviska perspektivet och skapa 

förståelse för hur företag arbetar med styrning mot hållbara mål. 

 

Frågeställning:  Hur styr organisationen Scandic Hotels sin verksamhet i Sverige för att uppnå 

hållbarhet och ekonomiska fördelar? 

 

Metod:  Metoden som användes var en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade 

intervjuer från fem informanter samt en litteraturgenomgång. Data jämfördes 

sedan med en metod som liknar cross-case analysis. Detta innebar att 

informanternas svar jämfördes och trianguleras för att sedan jämföras mot den 

tidigare forskningen på området. 

 

Slutsats:  Studien visade att en serviceorganisation kan styra mot hållbarhet och 

ekonomiska fördelar på olika sätt. Anledningen till varför organisationer 

engagerar sig i hållbarhet påverkar hur styrningen och målen utformas. För att 

kunna formulera målen krävs en förståelse för hållbarhet, varför arbetet utförs 

och vilka effekter det kan skapa. Det framgick att de mest väsentliga 

styrmedlen för att nå målen är att styra och involvera sina medarbetare med 

tydliga riktlinjer och enhetlig företagskultur mot samma mål. Det är även viktigt 

att använda nyckeltal och att målen följs upp. Målet måste ta hänsyn till de tre 

hållbarhetsperspektiven, miljö, socialt ansvar och ekonomiska fördelar, annars 

går det inte att nå hållbarhet och ekonomiska fördelar. Detta är i linje med vad 

tidigare forskning skildrat. 
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1.  Inledning 
 

“Economics is concerned with the application of scarce resources to unlimited wants.”  

(Ellis, 1950, s. 1) 

 

1.1 Problembakgrund 

Världens gemensamma resurser (eng. common pool resources), är en förutsättning för 

människans fortlevnad. I begreppet gemensamma resurser ingår bland annat skogar, hav och 

atmosfär, om dessa överutnyttjas uppstår stora problem för jordens befolkning. (Ostrom, 

2010) Flera forskare framhåller att det är mycket viktigt att minska den globala påverkan, då 

den inte är bra för samhället (Ostrom, 2010; Bebbington & Larrinaga, 2014; Gabaldon & 

Gröschl, 2015; Carroll & Shabana, 2010; Burke & Logsdon,1996).  

Forskare som bland andra Ostrom (2010) samt Gabaldon och Gröschl (2015) visar att de 

gemensamma resurserna är sinande, något som år 2016 får stöd av United Nations 

Environment Programme (2016). De beskriver att utsläppen är så stora att klimatet och den 

biologiska mångfalden hotas om utsläppen fortsätter öka, en följd av de beslut som fattats av 

regeringar, företag och individer (United Nations Environment Programme, 2016). För att få 

behålla och fortsätta att använda resurserna behöver företag styras mot att agera hållbart 

(Gabaldon & Gröschl, 2015; Carroll & Shabana, 2010). Horng, Liu, Chou, Tsai och Chung 

(2017) skriver att produktions- och serviceföretag spelar en väsentlig roll i att framhäva värdet 

av och driva hållbarhetsarbetet, detta på grund av företagens framträdande roll i den globala 

ekonomin. 

Det är inte ett nytt koncept att hushålla med resurser, grekiska författaren Xenophon använde 

år 400 f.Kr. begreppet ekonomi för att förklara konsten att hushålla (Backhouse & Medema, 

2009). En vedertagen definition på ekonomi har därmed blivit att det berör hushållandet av 

resurser (Backhouse & Medema, 2009; jmf. Robbins, 1932; Ellis, 1950). Howard Ellis (1950) 

framhöll problem med hushållandet redan på 1950-talet, då han beskrev att det är ett 

ekonomiskt problem att förena begränsade resurser med obegränsade begär. Forskaren 

menade att det är människans fria vilja som styr ekonomin och att etiska samt politiska beslut 

därför går att koppla samman med de ekonomiska besluten (Ellis, 1950). Ostrom (2010) 

framhåller att om företag väljer att agera hållbart kommer resurserna att räcka längre. 

Eftersom hushållande med resurser är syftet med hållbart arbete (Gabaldon & Gröschl, 2015; 

Carroll & Shabana, 2010), kan hållbart arbete ses som en ekonomisk aktivitet. Det är enligt 

Gabaldon & Gröschl (2015) vanligt att i forskningen belysa den moraliska och etiska plikt som 

innebär att företag ska verka för ett bevarande av de gemensamma resurserna. Då det berör 

hushållandet av resurser, kan det även anses vara en ekonomisk plikt (jmf. Backhouse & 

Medema, 2009; Robbins, 1932; Ellis, 1950). Människans påverkan på samhället och miljön 

var år 2014 påtaglig och vikten av en hållbar utveckling har ökat enligt Bebbington och 

Larrinaga (2014).  
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1.1.1 Hållbar utveckling, styrning mot hållbara mål 

Det finns flera definitioner av hållbar utveckling (eng. sustainable development) (Strand, 

Freeman & Hockerts, 2015). En vedertagen definition är enligt Contrafatto och Burns (2013), 

Bebbington och Larrinaga (2014) samt Strand m.fl. (2015) den formulering som United World 

Commission on Environment and development [UNWECD] uttryckte i Brundtlandrapporten år 

1987. I rapporten definieras hållbar utveckling som “Utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(UNWCED 1987, s. 35). Denna definition är även den som används bland annat av 

ovanstående forskare för att beskriva begreppet.  

Det engelska begreppet sustainability är enligt Strand m.fl. (2015) ett komplext koncept som 

ofta används synonymt med olika hållbarhetsbegrepp, såsom hållbar utveckling och 

organisatorisk hållbarhet (eng. organizational sustainability). I Strands m.fl. (2015) artikel 

framgår det att sustainability kan tolkas som det mål som ska uppnås genom det övergripande 

konceptet hållbar utveckling. Den organisatoriska hållbarheten syftar på företagens aktiviteter, 

hållbarhetsarbete, som krävs för att skapa den hållbara utvecklingen och på så sätt uppnå 

sustainability. (Strand m.fl., 2015) Sammanfattningsvis kan begreppet sustainability förklaras 

som att det innefattar mer än den svenska översättningen hållbarhet. Sustainability syftar på 

det universella hållbarhetsmålet som nås genom arbete med hållbar utveckling. I denna studie 

kommer det svenska begreppet hållbarhet användas, men med innebörden av det engelska 

begreppet sustainability.   

Ett sätt att styra mot hållbarhet är genom Corporate Social Responsibility [CSR], vilket kan 

sägas vara företagens aktiviteter för att främja social välfärd (Barnett, 2007) eller företagens 

handlingar för att lösa samhällets problem som är orsakade helt eller delvis av företaget (Fitch, 

1976). CSR kan även beskrivas som de beslut som fattas utanför företagets ekonomiska 

intresse (Davis, 1960; Carroll & Shabana, 2010; Anas, Rashid & Annur, 2015) och kan 

användas som en strategi för att bland annat styra mot målet vinstgenerering (Carroll & 

Shabana, 2010). CSR kan också ses som ett sätt att hantera resurser (Weber, 2008; Sprinkle 

& Maines, 2010; Husted & Allen, 2007). Rent konkret innebär det att företagen ska följa 

gällande lagstiftning och att de ska förena sin strategi med hållbarhetsfrågor kring etik, miljö 

och socialt ansvar (European Commission, 2017).  

CSR-begreppet har spridit sig till företag och akademiska institutioner över hela världen, men 

hur det används beror på sammanhanget. Det fanns år 2008, enlig Dahlsrud (2008) 37 

definitioner, vilka härstammar från 27 olika författare. Dessa har myntats mellan år 1980 och 

2003 även om begreppet främst började användas efter 1998. Definitionerna härstammar 

främst från Europa och Nordamerika, men även Asien. Dessa definitioner har dock 

gemensamma nämnare, vilka är att CSR tar hänsyn till fem perspektiv, det miljömässiga, det 

sociala, det ekonomiska, intressentperspektivet och frivilligheten. Det frivilliga perspektivet 

innebär att agerandet går utöver lagkrav eller baseras på etiska grunder. (Dahlsrud, 2008) En 

vanlig definition av CSR myntades av EU-kommissionen (Strand m.fl., 2015; Dahlsrud, 2008). 

Enligt EU-kommissionen avser CSR företagens förmåga att ansvara för hur de påverkar 

samhället (EUR-Lex, 2011).  
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Det finns många olika sätt att definiera CSR och de olika begreppen för hållbarhet. CSR är ett 

sätt att arbeta med hållbarhet och kommer emellanåt benämnas som hållbarhetsarbete i 

denna studie. Ordet hållbarhet (eng. sustainability) förblir däremot ett eget begrepp, med den 

engelska innebörden. 

Ett sätt att redogöra för och mäta sitt hållbarhetsarbete är genom Triple bottom line [TBL] 

(Slaper & Hall, 2011; Sherman, 2012). Ursprungligen skapades detta ramverk enligt Elkington 

(2004) för att uppmuntra företagens hållbarhetsarbete genom att utöver miljöperspektivet 

även inkludera det ekonomiska och sociala perspektivet i arbetet. Det är ett lämpligt verktyg 

för beslutsfattning och utvärdering ur ett långsiktigt perspektiv (Slaper & Hall, 2011). 

1.1.2 Företagens sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar 

De skandinaviska myndigheterna minskar enligt Strand m.fl. (2015) sitt miljömässiga och 

sociala ansvarstagande för att istället begära att företagen tar detta ansvar, vilket kan påverka 

utvecklingen inom CSR och hållbar utveckling. Emellertid antog FN:s medlemsländer år 2015 

Agenda 2030, ett program om globala hållbarhetsmål (Svenska FN-förbundet, 2016). Även 

EU arbetar med hållbarhetsutveckling, i samband med antagandet av direktivet 2014/95/EU 

ska, från och med räkenskapsåret 2017, större företag inkludera en hållbarhetsrapport i sin 

redovisning (European Commission, 2016). Ostrom (2010) anser dock att istället för att tvinga 

människor, som till sin natur är självcentrerade att prestera enligt bestämda regler, borde 

huvudmålet för offentliga riktlinjer vara att utveckla institutioner som kan motivera och locka 

fram det bästa ur människan. Även Gabaldon och Gröschl (2015) menar att det är viktigt att 

motivera till hållbarhetsarbete, att fokus för forskning bör vara hur företag kan motiveras till att 

bidra till resursbevarande. Företag är viktiga medlemmar i samhället och bör vara integrerade 

med det (Lee, 2007). Nya intressenter och förändringar i lagstiftningen ändrar hur de olika 

CSR-perspektiven ska prioriteras när beslut ska fattas och mål skapas i företag (Dahlsrud, 

2008). En framgångsfaktor för skandinaviska länder inom arbetet med CSR kan enligt Strand 

m.fl. (2015) vara en djupt rotad tradition där företagets intressenter engagerar sig och 

uppmuntrar företag till ett solidariskt synsätt. Det beror även av Skandinaviens kultur och 

myndigheternas påverkan (Strand m.fl., 2015). CSR bygger på insikten att företagen har en 

långsiktig nytta i att ta socialt ansvar (Carroll & Shabana, 2010). För att säkerställa att 

resurserna räcker till framtiden måste företagen omgående ta sitt ansvar, skriver Carroll och 

Shabana (2010) i sin studie år 2010. 

Hållbarhetsarbete kan skapa ekonomiska fördelar, såsom kostnadsbesparingar, tillfört kapital 

och utveckling i företaget (Weber, 2008; Sprinkle & Maines, 2010). Fördelarna kan delas in i 

direkta och indirekta ekonomiska perspektiv, de direkta kan mätas monetärt såsom företagets 

resultat och ökat varumärkesvärde. De indirekta fördelarna går inte att mäta monetärt, men 

påverkar ekonomin på sikt, exempelvis genom förbättrade konkurrensfördelar. (Weber, 2008)  

Sprinkle & Maines (2010) menar att ett mål för företag är vinstmaximering och Otley (1999) 

skriver jämförelsevis att företags fokus och mål kan vara finansiella resultat. Cochran (2007) 

poängterar att ett av de viktigaste genombrotten inom CSR är att hållbarhetsarbete kan och 

bör nyttjas för att styra ett företag mot ett förbättrat resultat. Maletic, Maletic, Dahlgaard, 

Dahlgaard-Park och Gomiscek (2015) redogör också för att hållbarhetsarbetet kan påverka 

företagets finansiella resultat genom indirekta ekonomiska fördelar. Enligt Cugueró-Escofet 

och Rosanas (2013) kan företag arbeta med ekonomistyrning för att uppnå mål. Styrningen 

baseras på strategier och målformuleringar vilka tillsammans bidrar till att målet kan uppfyllas 
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(Otley, 1999). Ekonomistyrningen bedrivs genom rutiner och aktiviteter (Simons, 1994; 

Pondeville, Swaen & De Rongé, 2013) såsom resursfördelning, planering och budgetering 

(Simons, 1994). Det har utvecklats strategier för hur arbete med CSR kan leda till ekonomiska 

fördelar (Carroll & Shabana, 2010). Det innebär att visa nyttan företag kan generera från 

hållbart arbete (Lee, 2007) eller argument för att CSR kan ses som en investering för företagen 

(Barnett, 2007). Husted och Allen (2007) skriver att det går att styra mot uppsatta mål genom 

CSR. De påpekar även att aktiviteter som genomförs av företag ska generera värde för 

företaget. 

Enligt Gabaldon och Gröschl (2015) är forskningen kring de aktiviteter som företag kan 

använda för att bevara hållbarheten fåtalig. Forskningen fokuserar mycket på miljöpåverkan 

och lite kring vad som motiverar och driver företagen eller vad som hindrar dem från att bidra 

till de gemensamma resursernas hållbarhet. Anledningen till att företag tar begränsat ansvar 

för hållbarhet kring de gemensamma resurserna kan vara kraven på ekonomiska prestationer, 

företagets ekonomiska begränsningar, konkurrens, intressenternas villkor eller företagens 

kortsiktiga perspektiv. (Gabaldon & Gröschl, 2015) Lee (2007) redogör däremot för att 

kopplingen mellan CSR och företagsekonomisk prestation (eng. Corporate financial 

performance) har blivit starkare. Även Maletic m.fl. (2015) anser att ett stort engagemang i 

hållbarhetsutveckling kan leda till ökad innovationsförmåga, vilket leder till förbättring av de 

ekonomiska prestationerna. Trots detta påpekade Barnett år 2007 att det efter mer än 30 års 

studier, inte kunde konstateras om en investerad dollar i CSR genererar mer nytta än en dollar 

som utdelas till aktieägarna. Om företagen kan dra nytta av sitt CSR-arbete är det en befogad 

investering, annars blir det endast ett problem. Att bevisa att CSR leder till lönsamhet är 

komplicerat och kan liknas med att bevisa avkastningen på en investering i immateriella 

tillgångar. (Barnett, 2007)  

Tidigare studier kring styrning mot en hållbar miljö har enligt Horng m.fl. (2017) främst 

fokuserat på tillverkande företag, då de har en mer uppenbar påverkan på miljön. 

Tillverkningsindustrin bedriver enligt Holocomb, Upchurch och Okumus (2007) ett omfattande 

arbete med CSR-rapportering. Servicebranschens miljöpåverkan beskrivs dock som att den 

sker dolt och därför behöver forskning fokusera mer på servicebranschens miljöarbete skriver 

Horng m.fl. (2017). I servicebranschen inkluderas företag som tillhandahåller fritidsnöjen och 

tjänster, såsom hotell och restauranger (Standard & Poor’s, 2006). Hotellbranschen omfattar 

alla hotell, stora kedjor och små enskilda lokala hotell (Melissen, van Ginneken & Wood, 

2016). Hotell- och Servicebranschen behöver enligt Horng m.fl. (2017) anpassa sina strategier 

till ett långsiktigt perspektiv och vara förebilder genom att hushålla med resurser samtidigt som 

de bidrar till samhället. 

Susskind (2014) skriver att olika hotellföretag diskuterar hållbarhet. I forskningen framhävs det 

att hotell förbrukar naturresurser (Bohdanowicz, 2006; Becken, Frampton & Simmons, 2001; 

Garcia Rodriguez & del Mar Armas Cruz, 2007) och behöver ta ansvar för den påverkan de 

har på sin omgivning menar Bohdanowicz (2006). Horng m.fl. (2017) förklarar att hotell 

anpassar sig efter intressenter som efterfrågar hållbarhet. Inom CSR- rapportering behöver 

hotellbranschen utvecklas för att komma ikapp andra branscher, exempelvis 

tillverkningsindustrin (Holocomb m.fl., 2007). Det fanns år 2012 en efterfrågan från samhället 

om att hotell borde öka sin rapportering kring hållbarhet (Assaf, Josiassen & Cvellbar, 2012). 

Även forskning kring hållbarhetsfrågor kopplat till hotellverksamhet efterlystes år 2006 och 

2007 av Scanlon (2006) och Holocomb m.fl. (2007).  
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Assaf m.fl. (2012) kom i sin forskning fram till att hållbarhetsrapportering förbättrar hotellens 

prestationer. Hotellen kan dra nytta av att arbeta förebyggande med miljöfrågor (Bohdanowicz, 

2006). Även Goodman (2012) hävdade i sin studie att det var på grund av integreringen av 

hållbarhet i sin strategi som Scandic Hotels [Scandic] lyckades återhämta sig efter flera års 

förlustresultat under 1990-talet. Avgörande för framgången med implementeringen var ett 

kompetent ledarskap (Goodman, 2000). Genom att marknadsföra att företaget agerar hållbart, 

visar de även allmänheten att hotellet gör nytta (Webster, 2004 refererad i Holocomb m.fl., 

2007), något som Wagner (2010) beskriver som avgörande för att erhålla ekonomiska fördelar 

från CSR-aktiviteter som överstiger kostnaden för dem. Holocomb m.fl. (2007) menar att CSR-

aktiviteter inte enbart genomförs för att det är samhällsnyttigt, det skapar också mervärde för 

hotellen. Det skapar en bra image hos företaget och det kan förbättra de anställdas moral. 

1.2 Problemdiskussion 

Intresset för hållbarhet och hållbar utveckling har ökat, detta går att se genom den mängd 

forskare som arbetar inom området (t.ex. Ostrom, 2010; Strand m.fl., 2015; Carroll & Shabana, 

2010) och genom att myndigheter och FN agerar för de globala resursernas bevarande 

(Svenska FN-förbundet, 2016; European Commission, 2016). I Strands m.fl. (2015) studie 

framgår det att Skandinavien (enl. studien; Danmark, Norge, Sverige) anses vara 

världsledande inom området och borde få större uppmärksamhet och erkännande för sitt 

CSR-engagemang.  

Enligt Bebbington och Larrinaga (2014) efterfrågas det att redovisning, utöver en redogörelse 

av ekonomiska prestationer, ska belysa även de sociala och miljömässiga perspektiven. Detta 

påpekar även Elkington (2004), Sherman (2012) samt Slaper och Hall (2011). Strand m.fl. 

(2015) framhåller att det finns en risk för att hållbarhetsinsatserna som företagen genomför 

kommer minska om det inte tydligt går att förklara varför länder som är framgångsrika inom 

CSR-prestationer har dessa goda resultat. En bransch vars miljöpåverkan behöver utredas 

av forskare är enligt Horng m.fl. (2017) servicebranschen. Till servicebranschen räknas 

hotellbranschen (Standards and Poor’s, 2006) vilken enligt Holocomb m.fl. (2007) behöver 

utveckla sitt hållbarhetsarbete. Maletic m.fl. (2015) framhåller att det är viktigt att begrunda 

hur hållbarhetsarbete kan generera ekonomiska fördelar, genom att förbättrade prestationer 

kan öka produktionen. Arbetet kan även skapa utveckling och konkurrensfördelar (Maletic 

m.fl., 2015). Carroll och Shabana (2010) menar att det ligger i företagens egna intresse att 

agera för en hållbar utveckling och därmed försäkra sig om att lönsamheten har möjlighet att 

bestå även i framtiden. Eftersom CSR inte alltid genererar direkt lönsamhet krävs ökad 

förståelse för hållbart företagande (Carroll & Shabana, 2010; Burke & Logsdon, 1996). Som 

tidigare nämnts bör de olika aktiviteterna som genomförs vara förenliga med företagets 

ekonomiska mål och samhällets krav för den sociala och ekologiska utvecklingen. Bara när 

företaget får stöd av sina aktieägare kan aktiviteterna genomföras och då kommer näringslivet 

acceptera och främja CSR. (Carroll & Shabana, 2010)  

Det finns ett starkt behov av att värna de gemensamma globala resurserna för att 

mänskligheten och därmed företagandet ska kunna fortleva (Ostrom, 2010; Bebbington & 

Larrinaga, 2014; Gabaldon & Gröschl, 2015; Carroll & Shabana, 2010). Det finns också en 

efterfrågan på att företagen ska arbeta mer aktivt med hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv 

för att få resurserna att räcka till (Ostrom, 2010; Bebbington & Larrinaga, 2014; Gabaldon & 

Gröschl, 2015; Carroll & Shabana, 2010; Weber, 2008). Hantering av begränsade resurser 
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kan kallas ekonomi (Backhouse & Medema, 2009; jmf. Robbins, 1932; Ellis, 1950). Ekonomi 

kan också beskrivas som sambandet mellan politiska och etiska beslut där balans ska uppnås 

mellan obegränsade begär och begränsade resurser (Ellis, 1950). Styrning för att uppnå målet 

hållbarhet, kan göras genom ekonomistyrning, där strategier för hållbar utveckling tillämpas 

(Cuegro-Escofet & Rosanas, 2013; Otley, 1999). Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling 

genom samhällsnytta och resursfördelning är CSR (Barnett, 2007; Fitch, 1976) och ett sätt att 

mäta, utvärdera och rapportera arbetet är genom TBL (Elkington, 2004; Slaper & Hall, 2011; 

Sherman, 2012). Ett sätt att motivera företag till hållbarhetsarbete är genom att belysa de 

ekonomiska fördelar som kan genereras av att styra mot hållbarhet (Ostrom, 2010; Gabaldon 

& Gröschl, 2015). Resurser förbrukas av hotellföretag, vilka behöver ta ansvar för den 

påverkan de har på sin omgivning (Bohdanowicz, 2006) och Ostrom (2010) förklarar att 

resurserna räcker längre om företag väljer att agera hållbart.  

Det har tidigare gjorts många studier på CSR och hållbarhet, ett axplock har presenterats i 

problembakgrunden. Problemet som Horng m.fl. (2017) belyser, är att det behövs mer 

forskning kring hur servicebranschen påverkar miljön. Enligt flera forskare kan hotell dra nytta 

av att arbeta med hållbar utveckling (Assaf m.fl. 2012; Bohdanowicz, 2006; Goodman, 2012). 

Det framgår dock att det saknas förståelse och stöd för arbetet med hållbarhet hos företag 

och intressenter (Strand m.fl., 2015; Maletic m.fl., 2015; Carroll & Shabana, 2010; Burke & 

Logsdon, 1996; Scanlon, 2006). Det efterlyses även mer forskning inom det skandinaviska 

perspektivet (Strand m.fl., 2015) och fler studier kring hur företag kan motiveras till att styra 

mot målet hållbarhet (Ostrom, 2010; Gabaldon & Gröschl, 2015; Carroll & Shabana, 2010). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur en serviceorganisation kan styra mot hållbarhet 

och uppnå ekonomiska fördelar. Denna studie bidrar till tidigare studier genom att undersöka 

det skandinaviska perspektivet och skapa förståelse för hur företag arbetar med styrning mot 

hållbara mål. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur styr organisationen Scandic Hotels sin verksamhet i Sverige för att uppnå hållbarhet och 

ekonomiska fördelar? 
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2. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen redogörs olika begrepp och koncept relevanta för syftet vilket avslutas 

med en sammanfattande analysmodell. Kapitlet baseras på en litteraturgenomgång och är en 

fördjupning av problembakgrunden. 

 

2.1 Sustainability - Det universella hållbarhetsmålet 

Mål kan enligt El Aziz och Fady (2013) förklaras som de utfästelser ett företag formulerar som 

beskriver ett önskvärt resultat de vill uppnå. Målet förklarar vad företaget strävar efter och vad 

dess uppdrag är. Forskarna skriver att en organisations långsiktiga överlevnad kommer bero 

av vad de har för mål för försäljning, vinst, konkurrensposition och utveckling av relationer 

med personal och olika intressenter. (El Aziz & Fady, 2013)  

Hållbarhet (eng. sustainability) är ett komplext begrepp men kan enligt Strand m.fl. (2015) 

beskrivas som det övergripande slutliga målet som uppnås genom hållbar utveckling. Hållbar 

utveckling definierades i Brundtlandsrapporten år 1987 (Strand m.fl., 2015) som att samhällets 

behov kan tillgodoses utan att riskera kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov, en definition som används av flera forskare, bland annat Bebbington och Larrinaga 

(2014), Strand m.fl. (2015), samt Contrafatto och Burns (2013). Jordens gemensamma 

resurser är begränsade och behöver utnyttjas på ett hållbart sätt för att räcka till framtida 

generationer. Målet om hållbarhet är således en förutsättning för företagen, annars finns det 

ingen framtid för dem att verka i. (De Bettignies & Lépineux, 2005) Enligt Ostrom (2010) räcker 

resurserna längre om företag väljer att hushålla med dem. Den fria viljan styr ett obegränsat 

begär och måste således förenas med de begränsade resurserna genom hushållning, vilket 

Ellis (1950) förklarar som ekonomi.  

Styrning mot hållbarhet, det vill säga att arbeta med hållbar utveckling (Strand m.fl., 2015) kan 

åstadkommas genom att hushålla med resurser (Gabaldon & Gröschl, 2015; Carroll & 

Shabana, 2010), vilket är att arbeta ekonomiskt (jmf. Backhouse & Medema 2009). På grund 

av att de globala resurserna är begränsade, som De Bettignies och Lépineux (2005) och 

Bohdanowicz (2006) påpekar, behöver företag ta ansvar för förbrukningen och använda 

resurserna på ett hållbart sätt. Elkington (2004) beskriver hur olika influenser i tiden påverkat 

företagens, statens och folkets agerande och ansvar. Först skapades insikt i att hushålla med 

naturresurserna och nya miljölagar stiftades. Sen kom förståelse för att innovation, produktion 

och teknik behöver fokusera på hållbara processer och slutligen genom globaliseringen, ett 

erkännande om behovet av hållbar utveckling och förändrat fokus hos de styrande inom 

företagen och staten. (Elkington, 2004) 

2.1.1 Triple bottom line - People, Planet & Profit 

Triple bottom line [TBL] myntades under 1990-talet av John Elkington (2004), det är ett uttryck 

som skapades med avsikten att utvidga de dåvarande miljöfördragens fokus. Elkington (2004) 

framhöll att om ett företag ska vilja arbeta med hållbarhet, behöver de motiveras på ett sätt 

som företag förstår. Eftersom hållbarhetsarbete till största del bedrivs frivilligt behövdes ett 

nytt ramverk för att lyckas med en miljömässigt hållbar utveckling. Detta ramverk måste utöver 

miljö även inkludera de sociala och ekonomiska perspektiven i hållbarhetsarbetet. (Elkington, 

2004) 
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Ett företags prestationer mäts vanligen i ekonomiska termer enligt Sherman (2012) och Slaper 

och Hall (2011). Dessa kan exempelvis vara lönsamhet, avkastning eller aktieägarvärde 

(Slaper & Hall, 2011). Inom TBL beaktas däremot fler perspektiv, TBL är ett ramverk för 

redovisning och rapportering som förutom att redogöra för ett företags ekonomiska 

prestationer (eng. profits) inkluderar social- (eng. people) och miljömässig- (eng. planet) 

påverkan (Slaper & Hall, 2011; Sherman, 2012). Kommunikationen av företagets 

hållbarhetsarbete genom traditionella rapporter är begränsade enligt Sherman (2012). Hänsyn 

till de senare perspektiven är det som skiljer TBL från traditionell redovisning. Inom TBL ska 

hållbarhet och företagets prestationer mätas ur dessa tre perspektiv. (Slaper & Hall, 2011; 

Sherman, 2012)  

TBL är företagets möjlighet att redovisa hur de “doing well & doing good” (Sherman, 2012, 

s.673) gör gott och presterar bra. Dock framhåller både Sherman (2012) och Slaper och Hall 

(2011) att det inte är enkelt att mäta detta arbete. Mätningen kan ske genom att sätta monetära 

värden på alla dimensioner, såsom miljöpåverkan och sociala välfärden. Detta är emellertid 

svårt eftersom exempelvis utrotningshotade djur inte har ett bestämt värde. Ett annat sätt är 

att skapa index som möjliggör jämförelser mellan år och organisationer. (Slaper & Hall, 2011) 

Sherman (2012) understryker att TBL inte bara redogör för tre prestationer utan att verktyget 

beskriver flera mått, vissa i siffror och andra i ord för att förmedla en bild av hur organisationen 

påverkar inom perspektiven. Alla former av organisationer kan använda TBL och det är ett bra 

verktyg för att utvärdera och påverka beslut inom företaget ur ett långsiktigt perspektiv (Slaper 

& Hall, 2011). 

2.1.2 Socialt ansvar 

Företag har ett större ansvar än att bara skapa vinster enligt Carroll och Shabana (2010), de 

har även ett ansvar gentemot samhället. Forskarna påpekar även att vikten av företagens 

ansvar mot samhället, fortsätter att öka. (Carroll & Shabana, 2010) År 1932 lades grunden för 

påståendet att företagen bär ett socialt ansvar (Cochran, 2007). Företagens verksamhet 

uppmuntras och tillåts av omgivningen främst för att de främjar samhället och inte för att det 

ger vinst till aktieägarna (Dodd, 1932). Carroll och Shabana (2010) redogör för att det finns 

liknande innebörder av socialt ansvarstagande, likheterna består i att det finns ett ansvar 

utöver det egna intresset och de skyldigheter företag har. Enligt Sprinkle och Maines (2010) 

finns det olika anledningar till varför organisationer engagerar sig i socialt ansvarsfulla 

handlingar, såsom hållbar utveckling. Forskarna menar att det kan bero av osjälviska 

anledningar, ett företags moraliska plikt där hållbarhetsinsatser är en del av att vara en god 

världsmedborgare. Ett annat skäl är att företag vill upprätthålla en fasad för att tillfredsställa 

intressenter. (Sprinkle & Maines, 2010) Hastings (2016) påpekar att även om det är 

eftersträvansvärt att företag arbetar med samhälleligt ansvar, bör orsaken till varför företaget 

utför det sociala arbetet ifrågasättas. Det är viktigt att vara uppmärksam på företagens motiv 

anser Hasting (2016). Medan Carroll och Shabana (2010) hävdar att företagen tar socialt 

ansvar utan att förvänta sig något i gengäld, anser Hastings (2016) att hållbarhetsarbete bör 

regleras i lag, då forskaren menar att det finns en risk att det skapas grogrund för dålig moral 

om socialt ansvar förvrängs till förmån för kommersiella fördelar.  
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2.2 Ekonomistyrning- Styra mot mål 

Robert N. Anthony (1965) definierade ekonomistyrning år 1965 som företagsledares 

processer för att säkerställa att en organisation uppnår sina mål. Merchant och Van der Stede 

(2007) menar att detta inkluderar hanteringen av anställda, då det är medarbetarna i 

organisationen som får saker att hända. Ekonomistyrningen är därför nödvändig för att styra 

dem, så att de arbetar mot organisationens mål (Malmi & Brown, 2008; Lueg & Radlach, 

2016). Ekonomistyrning omfattar olika sätt att styra och styrverktyg för att uppnå mål 

(Chenhall, 2003; Otley, 1999). Otley (1999) beskriver att, verktygen tillhandahåller information 

till företagsledare så att de ska kunna styra organisationen samt upprätthålla och utveckla 

riktlinjer och policys för det praktiska arbetet. Forskaren menar att styrning innefattar 

målformulering och mätinstrument för måluppfyllelse, där målen inte enbart behöver vara 

finansiella utan kan även vara sådana som uppfyller olika intressenters förväntningar. Det 

berör även formulering och implementering av strategier. (Otley, 1999) 

Ekonomistyrning beskrivs också av Cugueró-Escofet och Rosanas (2013) samt Chenhall 

(2003) som styrning mot organisationens mål, där företagsledaren bär ansvar för upprättandet 

av riktlinjer och målformulering. När de personliga och organisatoriska målen är detsamma 

möjliggörs maximal måluppfyllelse och med hjälp av olika system bör styrningen anpassas 

efter detta (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013). Simons (1994) förklarar i sin studie att system 

för ekonomistyrning är de formella rutiner och tillvägagångssätt företagsledare arbetar efter 

för att behålla eller förändra mönster i en organisations aktiviteter, vilket även Pondeville, 

Swaen och De Rongé (2013) utgår ifrån i sin studie. Rutinerna och tillvägagångssätten 

innefattar bland annat planering, budgetering, omvärldsanalys, konkurrensanalys, 

resursfördelning, prestationsrapportering och utvärdering samt belöning till medarbetare, för 

att försäkra att uppsatta mål nås och riktlinjer efterföljs (Simons, 1990).  

Det finns inget universellt system för ekonomistyrning menar Otley (1999), utan tillämpliga 

tekniker kommer bero av specifika omständigheter för varje organisation. En central del av 

ekonomistyrning är därför den strategi och de mål organisationen väljer. All form av styrning 

kräver mål att styra mot och mätningar som prestationen kan utvärderas utifrån. (Otley, 1999) 

2.2.1 Strategier som styrmedel 

En strategi är det tillvägagångssätt en organisation använder för att styra mot mål och 

utformas ofta för att uppnå förbättring skriver Otley (1999). Goda prestationer i en organisation 

innebär att organisationen effektivt implementerar en strategi och uppnår sina mål (Otley, 

1999). Anthony (1965) beskrev strategisk planering som bland annat organisationens process 

för målformulering, samt beslut kring vilka policys och resurser som ska användas för att nå 

dessa mål.  Enligt Lorange, Scott Morton och Goshal (1986, s. 10) är strategistyrning ett 

system för att utvärdera en organisations strategi i förhållande till dess mål. Chenhall (2003) 

poängterar att det är viktigt att i strategin sammankoppla de officiella målen, exempelvis 

visionen, med de operativa målen, exempelvis delmål i verksamheten, för att uppnå de 

officiella målen.  
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En strategi förklaras av Simons (1995, s. 8) som en handlingsplan, där han utgår från Henry 

Mintzbergs definition från 1987, där en strategi innebär en plan, handlingsmönster, 

konkurrensposition och ett översiktligt perspektiv. För att implementera en strategi behöver 

organisationen, dess affärsstrategi och mänskligt beteende stämma överens. För att strategin 

ska fungera är det viktigt att den genomsyrar hela organisationen och att det finns en 

gemensam syn på arbetet. (Simons, 1995, s. 13) 

Metoder för styrning sammankopplar företagets strategi med dess verksamhet, genom att 

översätta de övergripande målen till mål som genomsyrar hela organisationen skriver 

Chenhall (2003). Otley (1999) förklarar att dessa styrmedel ofta har finansiella mål, 

exempelvis vinst och förbättrat kassaflöde. Han ifrågasätter hur effektiva styrtekniker är, då 

fokus är på monetära prestationer och om de långsiktiga efterverkningar företaget skapar 

överväger de kortsiktiga fördelarna. Han menar att styrmedel som innehåller synsätt som 

uppmuntrar till delade värderingar kan vara bättre i vissa situationer, då företagens kultur och 

moral inte påverkas på samma sätt. Ett exempel på ett styrmedel med ett sådant synsätt är 

CSR, som enligt Dahlsrud (2008) tar hänsyn till flera perspektiv. Perspektiven inkluderar bland 

annat det miljömässiga, det sociala, såväl som det ekonomiska perspektivet (Dahlsrud, 2008). 

2.2.2 Simons’ Levers of Control - De fyra styrverktygen 

Medarbetarna är som tidigare nämnt av Merchant och Van der Stede (2007) organisationens 

drivkraft. Det är därför nödvändigt att styra medarbetare mot organisationens mål (Malmi & 

Brown, 2008; Lueg & Radlach, 2016). I organisationer behöver den fria viljan och olika begär 

balansera mot varandra (Simons, 1995, s. 3; Ellis, 1950), och Simons (1995, s. 3) menar att 

traditionella styrverktyg inte har kapacitet att anpassa sig efter förändringar i omvärlden. 

Simons (1995, s. 4) förklarar att balans måste uppnås mellan olika motpoler för att uppnå mål 

där medarbetarnas kreativitet och initiativ är kritiska för framgång. Motpolerna kan vara frihet 

och begränsningar, behörighet och ansvar, överordnad styrning och de anställdas kreativitet, 

samt mellan experimentering och effektivitet (Simons, 1995, s. 4). Ett enhetligt syfte är viktigt 

att förmedla inom organisationen, speciellt när den blir större och äldre. Tillväxt i 

organisationen kräver mer decentralisering i beslutsprocessen och därmed krävs mer formella 

styrverktyg som övervakar medarbetarnas aktiviteter. (Simons, 1995, s. 127) 

För att företagsledare ska kunna implementera en enhetlig företagskultur och styra mot de 

uppsatta målen kan, enligt Simons (1995, s. 4), strategin utformas utifrån fyra styrverktyg (eng. 

four levers of control). Även Bedford (2015) utgår från detta koncept i sin studie om hur 

innovation påverkar prestationer. Balansen mellan verktygen påverkar förmågan att långsiktigt 

anpassa organisationen och sannolikheten att uppnå mål. Verktygen utformas för att hantera 

värderingar (eng. beliefs), begränsningar (eng. boundaries), utvärdering och uppföljning (eng. 

diagnostic control) och samspel (eng. interactive control). (Simons, 1995, s. 8) 

Styrning med hjälp av verktyg för värderingar innebär att företagsledare formulerar och 

förmedlar organisationens grundläggande värderingar, syfte och den inriktning som 

medarbetare ska arbeta efter. På så sätt inspireras och uppmuntras de till att söka efter nya 

möjligheter och styrs mot organisationens centrala värderingar. Verktyget skapar normer och 

kulturella ideal inom organisationen och innefattar formella och informella system, rutiner och 

handlingar som företagsledare använder för att styra medarbetarnas arbete i organisationen. 

(Simons, 1995, s. 34) Simons (1995, ss. 56–58) skriver att genom utbildning, dokumentering, 
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medarbetarundersökningar och återkopplingar kan värderingar och mål förmedlas i hela 

organisationen, men forskaren belyser att kontinuitet är av vikt. Han skriver även att detta 

möjliggör för företagsledare att styra medarbetare till att använda resurserna 

konkurrenskraftigt och inte agera på ett sätt som riskerar att skada företagets anseende 

(Simons, 1995, ss. 56–58). Verktyget för värderingar ska uppmuntra de anställda till att 

uppfylla organisationens värderingar och mål, menar Widener (2007). 

Simons (1995, s. 39) påpekar att företagsledare inte kan bevaka alla problem och risker som 

medarbetarna möter. Med hjälp av verktyg för begränsningar kan det problemet hanteras, 

genom att de anger det acceptabla verksamhetsområdet för medarbetarna, med fastställda 

gränser utifrån affärsrisker. Ledningen behöver därmed inte bevaka medarbetarna på samma 

sätt som de annars hade behövt. (Simons, 1995, s. 39) Bedford (2015) skriver att 

begränsningarna blir normgivande och enligt Simons (1995, s. 39) kan balans uppnås mellan 

medarbetarnas sökande efter möjligheter och undvikandet av risker. 

Verktyg för utvärdering och uppföljning används till att övervaka, motivera och belöna 

måluppfyllelse. I organisationer, vars komplexa struktur och konstanta behov av beslut, krävs 

en viss decentralisering, där medarbetare måste fatta beslut själva. (Simons, 1995, ss. 59–

60). Forskaren förklarar att verktyg för utvärdering och uppföljning fungerar som återkoppling 

och används för att motivera medarbetare till att fatta beslut utefter organisationens mål, där 

Mundy (2010) tillägger att verktyget även belyser problem i organisationen. De används för 

att övervaka och kontrollera utfall och justera avvikelser och inkluderar bland annat 

affärsplaner, budget, och system för hantering av personal (Simons, 1995, ss. 59–60). 

Verktyg för samspel går ut på att förutse och bedöma framtiden och överväga olika alternativa 

åtgärder för de osäkerheter som finns (Simons, 1995, s. 123). Det är svårare för 

företagsledare att ha kontakt med medarbetarna inom en stor organisation.  Verktyget berör 

hur företagsledare regelbundet och på ett personligt plan, involverar sig i medarbetarnas 

beslutsprocesser, vilket tvingar till informationsutbyte genom hela organisationen och förenar 

organisationens övergripande mål med medarbetarnas handlingar. (Simons, 1995, ss. 96, 

123). Bedford (2015) förklarar att informationsutbytet är framtidsorienterat och motiverande, 

vilket gör att det har en positiv effekt på innovativa organisationers prestationer. För att 

kreativitet och innovation ändå ska stimuleras kan verktyg för samspel användas (Simons, 

1995, ss. 96, 123).  

2.3 CSR - ta ansvar, arbeta hållbart och styra mot hållbara mål 

EU kommissionen har format definitionen för CSR som företagens förmåga att ansvara för hur 

de påverkar samhället (EUR-Lex, 2011), denna formulering används av bland annat Weber 

(2008) och Strand m.fl. (2015). Dock hävdar Carroll och Shabana (2010) samt Strand m.fl., 

(2015) att CSR är svårt att definiera och det finns olika formuleringar. Fitch (1967) skriver att 

CSR är företagens agerande för att kompensera den påverkan på samhället som helt eller 

delvis uppstått till följd av företagets existens. CSR kan också beskrivas som företagets 

handlingar som stärker den sociala tryggheten (Barnett, 2007). CSR är företagens svar på 

problem som är bortom de ekonomiska och rättsliga kraven som finns på företagen (Davis, 

1973). Enligt Davis (1973) är det företagens skyldighet att deras handlingar skapar välfärd till 

samhället och även ekonomisk vinst. Flera forskare instämmer i att CSR innebär att företagen 

fattar beslut utanför deras ekonomiska intresse (Davis, 1960; Carroll & Shabana, 2010; Anas 
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m.fl., 2015). Dahlsrud (2008) menar att de olika definitionerna av CSR varierar men att kärnan 

i begreppet ändå är detsamma. Begreppet inkluderar vanligen de fem perspektiven, miljö, 

socialt ansvar, ekonomi, intressenter och fria viljan. Definitionen av CSR är dock inte något 

problem, utan det är hur företagen ska implementera CSR i sina strategier som är den viktiga 

frågan att undersöka vidare, menar Dahlsrud (2008). 

En lösning på problem i samhället kan vara strategiskt arbete med CSR och bättre beslut om 

CSR-aktiviteter kan fattas om det finns förståelse för vilka fördelar arbetet kan skapa, både för 

intressenter och företaget själva. Om CSR hanteras som en långsiktig investering, kommer 

de aktiviteter som leder till största fördelarna för företaget och dess omgivning väljas. För att 

urskilja sådana investeringar, bör CSR-planeringen integreras med företagets strategi och 

policys. (Burke & Logsdon, 1996) Även Weber (2008) belyser vikten av ett långsiktigt 

perspektiv när effekterna av CSR ska bedömas.  

De ekonomiska fördelarna från CSR är inte alltid tydliga eller generaliserbara skriver Carroll 

och Shabana (2010). För att CSR-arbetet ska ge effekt behöver organisationer utveckla 

lämpliga strategier, där aktiviteterna är sådana som förbättrar relationer med intressenter 

samtidigt som den sociala välfärden förbättras (Carroll & Shabana, 2010). Weber (2008) 

förklarar att ett sätt att skapa en bild av aktiviteternas påverkan på företaget kan vara att mäta 

de monetära effekterna och komplettera med långsiktigt tänkande och nyckeltal för hållbar 

utveckling.   

Contrafatto och Burns (2013) anser att rapportering inom hållbarhetsutveckling behöver göras 

med antagandet att det finns ett vinstsyfte och att en hållbar vinst bör uppmuntras. Forskarna 

menar också att den framtida utvecklingen inom hållbar utveckling säkerligen kommer kräva 

en förändring inom redovisning. Även Sherman (2012) påpekar svårigheter med att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete genom traditionella rapporter, främst riktas kritiken mot att 

årsredovisningar inte kan förmedla arbetet. Vigenau, Humphreys och Moon (2015) beskriver 

att ett problem kan vara att det finns en risk att företag lägger mer fokus på rapporteringen av 

CSR, än vad de lägger på arbetet med CSR i praktiken. 

I en studie utförd av Arjaliés och Mundy (2013) framkom att flera av företagen hade en separat 

avdelning som ansvarar för och styr företagets strategi för CSR. Denna avdelning har ansvar 

för att formulera, implementera och övervaka strategin för CSR. Flera av företagen i studien 

använder styrverktyg för att inrätta enhetliga riktlinjer kring CSR i hela organisationen och för 

att förena medarbetarnas värderingar med organisationens (Arjaliés & Mundy, 2013; jmf. 

Simons, 1995). Arjaliés och Mundy (2013) menar att kommunikationen med anställda är en 

viktig del av strategin för CSR. Om kännedom om den påverkan CSR har på företagets 

aktiviteter ökar, kan strategin förenas med handling. 

Strategin för arbete med hållbar utveckling och CSR, måste tydliggöra sambandet mellan 

ekonomiska och sociala mål. Företagsledare måste förstå att fördelarna med CSR beror av 

flera faktorer som inte alltid leder till direkta ekonomiska prestationer, de behöver situations 

anpassas för att kunna upprätta en framgångsrik strategi. (Carroll & Shabana, 2010) Carroll 

och Shabana (2010) menar att CSR under 1960-talet var debatterat, där motargumenten var 

att företagens enda ansvar var att maximera sin vinst och att de sociala problemen ska rättas 

till av den fria marknaden eller myndigheter.  
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Problem med att försvara genomförandet av CSR-aktiviteter liknar de problem som finns med 

att bevisa de ekonomiska fördelarna från investeringar i immateriella tillgångar (Barnett, 2007). 

Som svar på kritiken, utvecklades en strategi för CSR, med argument och motiv för att få 

företag att acceptera och främja hållbart ansvar. Syftet med detta var att skapa 

vinstgenererande CSR-strategier och policys. (Carroll & Shabana, 2010). Det krävs enligt 

Carroll och Shabana (2010) bevis för att CSR kan ge långsiktig vinst och att företag kan erhålla 

ekonomiska fördelar av sådant arbete. Enligt Husted och Allen (2007) är det viktigt att 

företagsledare har kunskap om vilka strategiska dimensioner av CSR som är värdeskapande 

för att kunna upprätta riktlinjer för och målstyra med CSR. De konkreta fördelarna som 

samhället och organisationer kan erhålla genom att engagera sig i riktlinjer, aktiviteter och 

handlingsprogram inom CSR, där specifika ekonomiska fördelar från CSR-aktiviteter och 

initiativ förklaras, bör framgå i strategin (Carroll & Shabana, 2010). 

2.3.1 Ekonomiskt ansvar - Kravet på ekonomiska fördelar 

Företag är vanligen inte villiga att överge sina mål om vinstmaximering enligt Sprinkle och 

Maines (2010), även om det är önskvärt att inkludera sociala mål i verksamheten. Denna 

balans är en svårighet för företag som vill använda CSR. Beslut kring CSR-aktiviteter ska inte 

tas ur tomma intet, information och förståelse för de fördelar och kostnader som aktiviteterna 

leder till måste finnas, precis som vid andra företagsmässiga beslut. (Sprinkle & Maines, 2010) 

Husted och Allen (2007) hävdar att alla aktiviteter ett företag bedriver kan skapa värde när de 

minskar kostnader, bidrar till differentiering av produkter eller lockar kunder. CSR är en 

möjlighet för företag att skapa kreativa och särskiljande förmågor, skapa resurser samt 

påverka konkurrensen. (Husted & Allen, 2007) Enligt EU-kommissionen (European 

Commission, 2017) är CSR viktigt eftersom det skapar fördelar såsom kostnadsbesparingar, 

tillgång till kapital, förbättrade kundrelationer, tar hand om de mänskliga resurserna och 

gynnar utveckling inom företaget samtidigt som det värnar om de gemensamma resurserna. 

Detta påstående har stöd från bland andra Weber (2008) och Sprinkle och Maines (2010). 

Andra fördelar med CSR, socialt ansvarstagande, är enligt EU-kommissionen (European 

Commision, 2017) att företag som agerar hållbart kommer att bidra till en mer hållbar ekonomi 

och samhället gynnas genom att resurserna integreras i ett ekonomiskt system med fokus på 

hållbarhet. 

Det är svårt att bevisa de fördelar som genereras av CSR-arbete skriver Cochran (2007), trots 

att forskning ändå indikerar att det leder till fördelar. På samma sätt menar forskaren att 

kostnader som läggs på immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling samt 

marknadsföring ofta förknippas med högre lönsamhet, trots att det är svårt att bevisa.  Det går 

inte att hävda att företag som aktivt arbetar med hållbar utveckling, alltid kommer vara mer 

framgångsrika. Det går dock inte heller att ge ett definitivt svar på vad det är som gör ett 

företag mer lönsamt än ett annat, då det är flera aspekter som spelar in. (Cochran, 2007) 

Problemet inom CSR implementering är enligt Weber (2008) att det är svårt att urskilja 

effekten av CSR-arbetet från andra faktorer. Problemet kan dock avhjälpas, genom att 

definiera relevanta nyckeltal för CSR. Företagen bör följa upp de nyckeltal som påvisar hur 

CSR kan förbättra ett företags konkurrenskraft. Nyckeltalen fungerar som ett komplement till 

den monetära bedömningen, det ger en övergripande bild på effekten av CSR. Nyckeltalen 

som bör följas upp har ofta fokus på personal och kunder. (Weber, 2008) 
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Hållbarhetsarbete har bara ett positivt samband till ekonomiska fördelar när företaget 

marknadsför det tillräckligt, så att relevanta intressenter får kännedom om företagets sociala 

aktiviteter skriver Wagner (2010). Om företaget inte bedriver dessa kompletterande aktiviteter 

i tillräckligt stor utsträckning, kommer kostnaderna för aktiviteter för socialt ansvarstagande att 

överstiga fördelarna. (Wagner, 2010) Barnett (2007) beskriver att avkastning från CSR är svårt 

att uppskatta då tidigare forskare har haft svårigheter med att påvisa på en universell 

avkastningsmodell.  Hänsyn bör tas till de sociala konsekvenserna av ett företags agerande 

vid ekonomiska beslut anser Cochran (2007). Ekonomisk och social avkastning ska inte vara 

två isolerade delar i verksamheten. Företag som har en genomtänkt plan för att uppnå vinst, 

samtidigt som de arbetar för allmän välfärd kommer förbättra sin image, vilket i sin tur kan leda 

till högre vinster för aktieägarna. (Cochran, 2007) 

2.3.2 CSR och ekonomiska fördelar, direkta och indirekta  

Hur ett CSR-program kunde skapa väsentliga fördelar för ett företag, trots att det inte 

genererade några direkta bidrag till vinsten presenterade Burke och Logsdon (1996) i en 

studie år 1996. Burke och Logsdon (1996) menade att om beslutsfattaren saknar förståelse 

för fördelarna med CSR, finns det en risk att företag inte investerar i CSR-aktiviteter som kan 

leda till långsiktig framgång. Företag bör välja lämpliga CSR-projekt som utformas i syfte att 

generera ekonomiska fördelar och vara värdeskapande (Husted & Allen, 2007; Burke & 

Logsdon, 1996).  

Carroll och Shabana (2010) skriver att CSR-effekter kan ses i ett utvidgat eller begränsat 

perspektiv, där det begränsade perspektivet endast avspeglar nyttan med CSR när detta ger 

direkta och tydliga ekonomiska fördelar, oftast kostnadsbesparingar. Med det utvidgade 

perspektivet berättigas CSR-initiativ även då det leder till indirekta fördelar, när det låter 

företaget dra nytta av andra fördelar. I detta perspektiv medräknas bland annat förbättrade 

konkurrensfördelar, tillfredsställda intressenters och de egna behoven. Utöver det tas också 

hänsyn till den kostnads- och riskreducering samt fördelar från legitimitet och profilering som 

kan erhållas genom arbetet. (Carroll & Shabana, 2010) Även Weber (2008) delar in nyttan 

med CSR i två liknande perspektiv, ett ekonomiskt och ett icke-ekonomiskt. Det ekonomiska 

perspektivet innefattar både de direkta ekonomiska resultaten och de effekter som kan mätas 

i monetära termer, men som inte direkt påverkar kassaflödet, exempelvis ökat 

varumärkesvärde. De icke-ekonomiska effekterna är den påverkan som inte kan mätas i 

monetära termer, men som ger fördelar indirekt genom ett företags förbättrade 

konkurrenskraft och den ekonomiska framgången på lång sikt. (Weber, 2008)   

Kostnadsreducering är en direkt ekonomisk fördel som kan uppnås genom CSR-aktiviteter 

(Wagner, 2010; Carroll & Shabana, 2010). Sprinkle och Maines (2010) förklarar fördelar från 

CSR-aktiviteter som ökade inbetalningar eller minskade utbetalningar. Exempelvis kan CSR-

arbetet leda till gratis annonsering för företagen, då det är vanligt att media uppmärksammar 

företag som utför goda gärningar. Hållbarhetsarbete kan även minska produktionskostnader 

när hållbarhet sätts i fokus. Risken för framtida rättsliga regleringar minskar också med CSR-

arbete, och därmed framtida kostnader för att rätta sig efter dem. (Sprinkle & Maines, 2010) 
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Genom att företag tar hand om sina resurser, exempelvis genom bra personalförmåner och 

att tillhandahålla en stimulerande arbetsplats, anser Cochran (2007) att det gynnar en hög 

arbetsmoral. Dessa CSR-aktiviteter minskar personalomsättningshastigheten och därmed 

kostnaden för rekrytering, företaget behåller kompetenta medarbetare och attraherar mer 

kvalificerad personal. (Sprinkle & Maines, 2010; Carroll & Shabana, 2010; Cochran, 2007)   

Konkurrensfördelar är indirekta fördelar som genereras från CSR-aktiviteter (Carroll & 

Shabana, 2010; Maletic m.fl., 2015), vilka kan leda till att företag får förstärkt kundlojalitet och 

förbättrad relation till sina intressenter (Maletic m.fl., 2015; Sprinkle & Maines, 2010). Ett 

företags ekonomiska prestationer kan indirekt påverkas av hållbarhetsarbete genom att 

arbetet främjar de innovativa prestationerna i företaget. Detta skapar en effektivisering i 

värdekedjan, i form av att en bättre produktutveckling och produktion kan uppnås, vilket i sin 

tur leder till kostnadsreduktioner. (Maletic m.fl., 2015) Mer pålitliga produkter minskar också 

de kostnader som kan uppstå för företagen efter försäljning av en bristfällig produkt (Sprinkle 

& Maines, 2010). En produkt kan differentieras med hjälp av CSR-egenskaper och därmed 

skapa fördelar på konkurrenskraftiga marknader (Husted & Allen, 2007). Däremot är det inte 

alltid självklart att innovationsförmåga ger konkurrensfördelar eller skapar värde menar 

Husted och Allen (2007). De betonar att det är tydligt att CSR-projekt måste utformas efter sitt 

syfte för att vara värdeskapande och för att ta del av det värdet måste sådana projekt 

exponeras för intressenterna. Värdeskapande kan uppnås om fokus läggs på publicitet. Dock 

finns det en risk att CSR-aktiviteterna åskådliggörs enbart i syfte att förbättra företagets rykte 

utan grund (eng. green washing). (Husted & Allen, 2007) Något även Hastings (2016) befarar 

att företag kan göra.   

Om ett företags CSR-aktiviteter syns utåt och deras profil framställs positivt ökar detta 

förmågan att skapa värde. Detta sker genom högre lojalitet hos kunderna, bättre förmåga att 

attrahera nya kunder och genom att utvecklingen av nya produkter och marknader förbättras. 

(Husted & Allen, 2007) En högre grad av legitimitet och anseende är också en indirekt effekt 

av CSR, då företagen visar att de kan uppfylla intressenternas olika behov, samtidigt som de 

fortfarande är lönsamma och går med vinst (Carroll & Shabana, 2010).  

2.3.3 Strategier inom servicebranschen, med fokus på hotellverksamhet 

Miljöhänsyn och effektiv energianvändning var aktuellt inom hotellbranschen redan på 1990-

talet (Kalisch, 2002). Horng m.fl. (2017) menar att hållbarhetsarbete är viktigt för hotellföretag 

genom att det både förbättrar miljön, samtidigt som det möjliggör för hotellen att behålla 

konkurrenskraft. Forskarna förklarar att företagsledare bör utforma organisationen och dess 

policys utefter intressenternas efterfråga för att sedan utveckla hållbarhetsstrategier. I Europa 

har hotellorganisationer arbetat för att främja utvecklingen av CSR inom hotellbranschen. 

Europeiska federationen har bland annat för hotell utarbetat motsvarande villkor såsom icke-

diskriminering, att främja lika möjligheter för alla och jämställda arbetsvillkor. Villkoren ska 

fungera förebyggande och återge branschföreningarnas åtagande inom frivilligt och socialt 

ansvarsfullt beteende. (Holocomb m.fl., 2007) 

Hotell har fortskridit som om resurserna är obegränsade, något som måste förändras för att 

bevara vårt samhälle (Goodman, 2000; Horng m.fl., 2017). Det saknas en systematiserad 

mätning och dokumentation av förbrukning och kostnader inom hotellverksamheten, menar 

Scanlon (2006). Melissen m.fl. (2016) förklarar däremot att flera hotellkedjor och företag har 
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försökt mäta miljöförbättring genom exempelvis minskad vattenanvändning och 

energiförbrukning för att förbättra sin påverkan på miljön. Att sådana initiativ även leder till 

ekonomiska fördelar och kvarhållandet av konkurrensfördelar är viktiga drivkrafter för att 

initiera miljöförbättrande aktiviteter (Melissen m.fl., 2016). Det krävs utbildning av hotellägare, 

för att skapa kunskap om nyttan som genereras av att arbeta med miljöfrågor (Scanlon, 2006). 

Horng m.fl. (2017) förklarar att hotell inte bör arbeta med hållbarhet endast för att kunder 

efterfrågar det, utan även för att skapa förståelse för de långsiktiga fördelarna det genererar.  

Goodman (2000) skriver att lönsamma företag ofta har hållbarhet integrerade i sina 

organisatoriska mål och arbetar med hållbar utveckling. Hotell kan förnya sin image genom 

att arbeta med hållbara strategier och riktlinjer, något som Scandic är ett bevis på (Goodman, 

2000). Horng m.fl. (2017) förklarar att hotellföretag bör anpassa strategier utifrån långsiktigt 

tänkande som skapar värde för samhället, utan att tära på naturens resurser. Nyskapande 

idéer tillsammans med leverantörer och utbildning av medarbetare ledde Scandic mot 

lönsamhet. De anställdas moral och lojalitet gynnas samtidigt som innovation i hela 

värdekedjan främjas när hållbarhet blir en del av företagets långsiktiga strategi. Även 

kostnadsminskningar och resursbesparingar inträffar. (Goodman, 2000) 

Förmågan och motivationen till att styra mot hållbarhet påverkas av de olika policys och de 

metoder med vilka företagsledare styr i hotellbranschen, skriver Melissen m.fl. (2016). 

Goodman (2000) förklarar att Scandic på 1990-talet behövde utveckla en ny framtidsinriktad 

strategi samtidigt som de behövde stabilisera återkommande förluster. De behövde skapa 

förståelse och gemensamma värderingar hos medarbetarna, samt ha ett mål att styra mot. 

Scandic började arbeta mer aktivt för att fånga sina kunders uppmärksamhet och 

implementerade omtanke i sin strategi. Decentralisering av beslutsprocessen gjorde även att 

medarbetarna kunde fatta beslut direkt vid samspelet med kunderna. (Goodman, 2000) I 

Skandinavien har invånarna ett stort intresse för miljö, det finns inbäddat i kulturen (Goodman, 

2000; Strand m.fl., 2015), vilket gynnade Scandics satsning på hållbarhetsfrågor (Goodman, 

2000).  



17 

2.4 Sammanfattning av teoretiska koncept 

 
Figur 1, Sammanfattning av teoretiska koncept, egen bearbetning 

Analysmodellen baseras på de viktigaste begreppen i litteraturgenomgången. Cirkeln 

symboliserar en serviceorganisation, i denna studie hotellföretag, som kan ha både 

ekonomiska fördelar och hållbarhet som mål. För att uppnå dessa mål, kan hotellföretag 

arbeta med CSR-aktiviteter för hållbar utveckling, ett styrmedel för att ta ansvar, arbeta 

hållbart mot hållbarhet och samtidigt uppnå ekonomiska mål. CSR inkluderas i företagens 

ekonomistyrning som ett styrmedel mot organisationens hållbara och ekonomiska mål. Med 

strategier för CSR kan företag hushålla med resurser, vilket är en definition för ekonomi. 

Arbetet med att hushålla med de gemensamma resurserna, är en del av hållbar utveckling, 

vars mål är hållbarhet. De rektangulära figurerna representerar sambandet mellan de olika 

stegen och delmålen för hur en organisation genom CSR kan åstadkomma hållbarhet. Den 

gröna färgen symboliserar att CSR är kraftigt sammanknutet med innehållet i de övriga gröna 

figurerna, det går inte att arbeta med CSR utan att involvera innehållet i dessa begrepp. Att 

ekonomistyrning inte är grön beror på att även om det är en del av CSR och hållbarhetsarbetet 

kan det även vara en självständig enhet som används för att arbeta mot andra mål eller genom 

andra metoder. Ekonomiska fördelar är sexkantig och lila av samma anledning, det går att 

styra mot ekonomiska fördelar och ha detta som ett mål skiljt från hållbarhetsmålet och CSR. 
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3. Metod 

 
I metodkapitlet redogörs för hur studien utförts och de bakomliggande faktorer som påverkar studien, 

dess svagheter och dess begränsningar. Genom att visa detta kan läsaren ta ställning till 

trovärdigheten. 

 

3.1 Forskningsstrategi  

Metodvalet grundar sig på studiens syfte och problem, vilka utgår från tidigare forskares 

efterfrågan på att nya studier krävs för att fylla ett kunskapsgap. Denna efterfrågan fastställdes 

genom en litteraturgenomgång (mer om litteraturgenomgången i 3.3.1). Då förståelse för 

styrning mot hållbarhet är syftet med studien valdes en kvalitativ forskningsstrategi som 

utgångspunkten för utförandet. Valet grundas på att denna strategis styrka är att skapa 

förståelse genom att beskriva problemet. För att skapa en beskrivande bild av ett fenomen 

behöver hänsyn tas till den mänskliga faktorn, genom att bland annat tolka ord och upplevelser 

och då förmedla en bild av individens verklighet. Fördelen med kvalitativ forskningsstrategi är 

att den kan skapa en ögonblicksbild av den sociala verkligheten, trots att den ständigt 

förändras och uppfattas på olika sätt (jmf. Bryman & Bell, 2013 s. 49–65). Denna bild är vad 

studien syftar till att presentera genom en beskrivning av hur en serviceorganisation kan styra 

mot hållbarhet och uppnå ekonomiska fördelar. 

3.2 Fallstudiedesign 

Den för studien valda forskningsdesignen, som beskriver metoden för hur data samlats in och 

analyserats var fallstudie, som enligt Bryman och Bell (2013, s.715) innebär att ett fall studeras 

djupgående. En fallstudie kan även vara en strategi och ett analysverktyg (Eisenhardt, 1989; 

Yin, 1981; Lee, Collier & Cullen, 2007), men för att undvika förvirring refereras hädanefter 

fallstudiens användningsområde som studiens metod. Valet fallstudie baseras på att 

forskningsfrågan i denna studie utgår från att förklara hur styrningen sker, därmed är den 

utformad på det sätt Yin (1981) menar passar bättre för fallstudier än andra strategier. 

Fallstudien valdes också eftersom den enligt Eisenhardt (1989) är särskilt lämplig om området 

är outforskat eller saknar empiriskt material, eller om det är väl utforskat, men behöver nya 

infallsvinklar. Kriterierna stämmer med denna studies syfte då hållbarhet och styrning är väl 

utforskade områden, men som det framgår i inledningen har det efterfrågats mer studier inom 

det skandinaviska perspektivet. Den nya infallsvinkeln är styrningen inom hotellbranschen i 

Sverige. Då ambitionen var att belysa ett nytt perspektiv samt beskriva problemområdet, kan 

fallstudiens flexibilitet och uppbyggnad förbättra stödet för studiens resultat (jmf. Eisenhardt, 

1989). Fallstudien bör illustrera ett samtida fenomen från verkligheten och forskning kring 

hållbarhet inom servicebranschen är efterfrågad vilket enligt Yin (1981) gör fallstudien till ett 

särskilt lämpligt val.  

Arbetet med studien skedde dynamiskt och överlappande mellan olika delar av studien för att 

som Eisenhardt (1989) skriver kunna utnyttja fallstudiens flexibilitet kring datainsamling och 

på så sätt justera processen efter behov och därmed fånga nya vinklar. Denna studie 

kombinerar flera metoder för datainhämtning och olika sorters data, såsom artiklar, intervjuer, 

årsredovisningar, rapporter, organisationens hemsida. Detta är enligt Eisenhardt (1989) och 
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Yin (1981) typiskt för en fallstudie och enligt Lee m.fl. (2007) är det anledningen till att en rikare 

bild och förståelse av fenomenet kan skapas. Kvalitativ data är särskilt bra på att skapa 

förståelse för under vilka förhållanden ett fenomen gäller (Eisenhardt, 1989). Att använda olika 

data som inhämtats från olika källor, är även ett sätt att kontrollera resultatet, detta kallas 

triangulering (Bryman och Bell, 2013 s. 82).  

3.3 Insamling och urval av litteratur 

Urvalet av artiklar baseras på deras relevans för området, detta område är hållbarhet vilken 

valdes på grund av ämnets aktualitet. Det ekonomiska hållbarhetsperspektivet inringades 

genom en litteraturgenomgång, i vilken det insamlade materialet bearbetades för att skapa en 

överblick över den tidigare forskningen. Litteraturgenomgången berikar studien och kan stärka 

dess trovärdighet, genom att redogöra andra forskares kunskap inom ett område (Bryman & 

Bell, 2013 s.111). Bearbetningen skedde därför genom att sammanfatta artiklarnas syfte, 

metod, resultat och slutsatser. Förfarandet klargjorde hur forskare tidigare tagit sig an området 

och vilket kunskapsgap de påvisat. På detta sätt kunde denna studie utformas för att försöka 

bidra till ett minskat gap. Litteraturgenomgången visade vilka begrepp som är relevanta när 

ämnet studeras och som därmed behövde definieras för att kunna bidra till svaret på 

forskningsfrågan. Dessa begrepp ligger även till grund för den teoretiska referensramen och 

analysmodellen som presenteras under kapitel 2.4. Inom dessa områden utvidgades sedan 

sökningen av nya relevanta artiklar. Sedan lästes de utvalda artiklarna grundligt för att finna 

informationen som krävdes för att definiera begreppen och därmed bidra till förståelse för 

problem och syfte. 

För att skapa ett brett perspektiv användes artiklar av flera olika forskare och tidskrifter. 

Studiens litteratur baseras på vetenskapliga artiklar eftersom vetenskaplighet är ett krav för 

att garantera högre kvalitet. De klassificeras som vetenskapliga om de undergått en kollegial 

granskning (peer review) och har publicerats i akademiska tidskrifter. Om forskningen i 

artiklarna har baserats på flera olika källor ökar sannolikheten för att de ska vara trovärdiga 

och inte skapa en skev bild av fenomenet de skildrar, vilket även var ett krav för att de skulle 

tas med i studien. Övervägande del av de artiklar som använts är också rankade på ABS-

listan, ambitionen var att artiklarna skulle rankas som 3 eller högre. Är en tidning rankad 

innebär det att den använder peer review på artiklarna och att experter har utvärderat dess 

tidigare publikationer och ansett dem producera hög relevant kvalité och att de är värda att 

referera från (ABS, 2015). De tidskrifter som var relevanta för denna studie är rankade inom 

områdena, accounting, management, sector studies, ethics och social responsibility, 

economics, econometrics and statistics. För att artikelurvalet skulle erhålla en hög rank på 

ABS-listan, söktes vissa artiklar fram genom att direkt i den rankade tidskriften använda 

relevanta sökord. 

Artiklarna samlades in via databaserna; ABI/INFORM Global, Google scholar, ScienceDirect 

Primo och GreenFILE. Sökord som användes i olika kombinationer var; economic 

sustainability, economics, economic sustainable development, eco economics, Scandinavia, 

Sweden, definition economics, exploration, un-sustainable resources, common pool 

resources, management accounting, hotel, management control, business goal, triple bottom 

line. Orden valdes eftersom de speglar problemet och syftet och därför kan hjälpa till att svara 

på forskningsfrågan. Vissa av dessa nyckelord hämtades även från de redan använda 

artiklarnas nyckelord.  



20 

En del artiklar hittades genom att använda referenslistan på de redan använda artiklarna. 

Även annan relevant litteratur hittades på detta sätt, exempelvis Simons (1995). De böcker 

som använts i studien är väl citerade i forskningen och grundläggande inom området. När 

sökningar genomfördes i databaserna blev ibland liknande artiklar rekommenderade av 

datorprogrammet, även dessa rekommendationer ledde till fler artiklar i studien. Att använda 

artiklar och sökord inom samma område eller leta i andra artiklars referenslistor kan bidra till 

att missförstånd kring begrepp kan minska, då ämnet sannolikt behandlas på liknande sätt i 

artiklarna. En risk med detta är att studien genom tillvägagångssättet riskerar att bara skildra 

ena sidan av diskussionen. För att förhindra detta har insamlingen främst skett genom aktivt 

sökande i ovan nämnda databaser.  

3.3.1 Bearbetning av litteratur 

Det har skett en genomgång av den utvalda litteraturen, även den som tillkom efter den 

utökade sökningen, enligt ovanstående beskrivning för litteraturgenomgång. Denna har sedan 

mer djupgående bearbetats enligt Bryman och Bells (2013, ss.111–113) råd om hur en 

forskare genererar bästa resultat av läsandet. Dessa råd involverar bland annat att föra 

noggranna anteckningar och att sålla materialet, vilket löstes genom att i artiklarnas PDF-

dokument färgmarkera och kommentera särskilt intressanta områden. Att som Bryman och 

Bell (2013) beskriver det, läsa kritiskt, innebar i denna studie att alla artiklar skulle uppfylla de 

tidigare beskrivna kvalitetskraven. Detta sker genom att de först översiktligt granskats för 

relevans och trovärdighet (bl.a. konfirmationsbias, se mer under metoddiskussion) och att 

forskarnas slutsatser kring området sedan rimlighetsprövades, de jämfördes, kopplades 

samman och ställdes mot varandra. Flera av forskarna hänvisade till varandras studier vilket 

visar att de är relevanta inom området och använder samma sorters begrepp för att beskriva 

området vilket stärker trovärdigheten. 

I denna studies teoretiska referensram inkluderas, i enlighet med Eliassons (2010, kap. 1) 

beskrivning av teoretisk operationalisering, en redogörelse för hur relevanta begrepp tidigare 

definierats i litteraturen. En kortare beskrivning och hur dessa begrepp anpassats för denna 

studies syfte och problem, redogörs även i problembakgrunden. Det framgår också i bilaga 1 

hur begreppen är operationellt definierade (läs mer i 3.4.2). Operationaliseringen sker för att 

läsaren ska kunna förhålla sig till studien och veta vilken utgångspunkt forskaren haft 

(Eliasson, 2010, kap. 1) den bidrar även till att redogöra för att studien mäter relevanta 

begrepp. 

3.4 Insamling av empiriskt material 
Den främsta insamlingen av empirisk data skedde genom fem semistrukturerade 

telefonintervjuer. Det är i fallstudier vanligt att inkludera intervjuer (Eisenhardt, 1989). Valet 

grundades även på att intervjuer är ett vanligt sätt att skapa kvalitativ data, vilken förmår ge 

en rik beskrivning av området enligt Eisenhardt och Graebner (2007). Detta stämmer väl med 

syftet som är att beskriva ett fenomen. En semistrukturerade intervjun medför att samtalet är 

flexibelt och lämpligare att använda om formen för analysen redan är bestämd, vilket den var 

i denna studie. Denna struktur kunde även bidra till en bättre jämförbarhet mellan 

informationen från de olika intervjuerna, vilket var ett steg av analysen. (jmf. Bryman och Bell, 

2013, s. 475–480)  
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3.4.1 Val av studieobjekt och informanter 

I studien följdes Eisenhardts (1989) råd att välja ett urval som kan anses representera 

fenomenet, då forskaren menar att ett slumpmässigt urval inte är ett krav och ibland kan vara 

sämre för studien. Detta innebar att syftet styrde studien mot en hotellverksamhet i Sverige 

som arbetar med hållbarhet. En stor aktör inom hotellbranschen i Sverige är hotellkedjan 

Scandic hotels [Scandic]. Då Scandic år 2016 var störst i Norden med sina 230 hotell i sju 

länder (Scandic Hotels Group, u.å., a) är det en stor organisation vilken kan sägas 

representera hotellbranschen på ett bra sätt för studien. Scandic är även sedan 1993 en 

ledande och globalt influerande aktör inom hållbarhetsarbete (Scandic Hotels Group, u.å., b) 

och inom CSR (Scandic Hotels Group, u.å., c). 

Valet av informanter gjordes därför hos Scandic hotell i Sverige, som består av ca 80 stycken, 

enligt Hotell Sverige (2017). Efter att ha sökt reda på deras kontaktuppgifter via Scandics 

hemsida, togs en första kontakt via e-post med 30 slumpmässigt utvalda hotell. Där delgavs 

de potentiella informanterna studiens syfte, hur intervjun skulle kunna gå till, vad resultatet 

skulle användas till, om samtalet fick spelas in, informantens rättigheter och etiska 

ställningstaganden (Se bilaga 3) (jmf. Bryman och Bell, 2013, kap. 5). De informanter som var 

tillgängliga inom det disponibla tidsspannet blev de som intervjuades. 

För att skapa en så trovärdig studie som möjligt följdes Eisenhardt och Graebners (2007) 

beskrivning av att välja en så kunnig informant som möjligt. Detta för att fånga perspektiven 

en sådan person besitter. Eisenhardt och Graebners (2007) påpekar även nyttan med att ha 

informanter som kan representera olika perspektiv av fallet. Fördelen med att presentera flera 

perspektiv är enligt forskarna även att det minskar risken för konfirmationsbias, då det 

svårligen går att arrangera alla svar i efterhand så de blir samstämmiga. 

Studien är menad att skildra hur styrning mot hållbarhet sker och därför ställdes krav på att 

informanten behövde vara i en ledande position, det vill säga vara ansvarig, delaktig och 

ledande i organisationens styrningsfunktion på hotellet. Informanten behövde även ha en 

inblick i verksamhetens hållbarhetsarbete. Detta eftersom informanten för att vara givande för 

syftet behöver ha kunskap om hur företaget styr, vilka mål de styr mot och vilka strategier de 

använder för att nå målen.  

Genom att överlappande analysera och samla in data utnyttjades det Eisenhardt (1989) 

nämner som flexibel datainsamling, att processen för insamlandet kunde justeras efter 

förändrade behov. Exempelvis förändrades fokus för forskningsfrågan till att bli en mer 

djupgående studie inom endast en organisation. Omformulerade och mer specificerade frågor 

lades till i intervjuguiden efter den första intervjun för att ge en bredare bild. Dessutom 

utökades det eftersträvade antalet informanter från tre till fem för att skapa en bättre pålitlighet. 

Att justera datainsamlingen efter behov är godkänt vid kvalitativ metod då det kan bidra till 

mer djupgående forskning och bättre grund för resultatet (Eisenhardt, 1989). 
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3.4.2 Intervjuer 

Eftersom det gav en större chans till intervjuer, valdes det att intervjuerna skulle utföras via 

telefon och med informanternas godkännande spelas in. Samtalen inleddes med att 

informanten åter upplystes om sina rättigheter och vad studien ska användas till. Sedan följde 

några allmänna frågor för att locka informanten in i samtalet och för att inhämta grundläggande 

information. Den fortsatta intervjun baserades på en intervjuguide (bilaga 2), som formulerats 

med öppna frågor. Frågorna utformades efter Eliassons (2010, kap. 1) råd kring 

operationalisering som beskrivs i föregående avsnitt. Den operationella definitionen medförde 

att frågorna var kopplade till begreppen och således relevanta för syfte och problem. 

Begreppen blev variabler och frågorna sättet att mäta dem. Detta medförde att informanten 

uppmuntrades till att tala fritt kring de begrepp som var relevanta för studiens syfte och på så 

sätt beskriva sitt perspektiv av området. Genom att ställa flera öppna frågor och följdfrågor 

kring samma begrepp var det större chans att fånga den information som studien behövde för 

att svara på syftet. Under hela intervjun antecknade intervjuaren sina intryck av samtalet för 

att fånga en del av den ickeverbala kommunikationen. 

Ett taktiskt och även praktiskt beslut var att låta informanterna intervjuas av olika personer i 

arbetsgruppen. Detta medför enligt Eisenhardt (1989) att forskaren förhåller sig mer objektiv 

till data och kan skapa nya vinklar då tidigare erfarenheter inte styr samtalets inriktning.  

För en överskådlig jämförbarhet redogörs nedan en sammanställning av informanterna i 

tabellen.  

Datum för 
intervjun 

Arbetsplats Informantens titel Intervjuns 
längd 

Informantens namn  

13 april 2017 Scandic 
Sveriges 
huvudkontor 

Acting Director Sustainable Business 57:02 min Tommy Nederman 

27 april 2017 Scandic 
Malmen 

Guest Relations Manager 40:21 min Ted Andersson 

28 april 2017 Scandic  
Järva krog 

General Manager 35:24 min AnnSofie Lanner 

3 maj 2017 Scandic 
Ariadne 

Housekeeping Manager 
 

53:39 min  Hazem Eissa-El-Kallaf 

3 maj 2017 Scandic  
Alvik 

General Manager 41:20 min Stefan Sager Righetti 

Tabell 1, Sammanställning av informanter 

Materialet från intervjuerna har transkriberats, för att som Bryman och Bell (2013, s. 489) 

uttrycker det, lättare kunna analyseras och kontrolleras. Transkriberingen har även skickats 

ut till de informanter som önskat detta för en kontroll av att materialet inte är missvisande. I 

empirin kommer informanterna refereras med sin titel och årtal. 
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3.5 Analysmetod 

Det första steget i analysen var att välja ut relevant litteratur, denna process beskrivs under 

rubrik 3.3.1. Det andra steget var att bearbeta empirin och sedan utifrån dessa två 

sammanställa ett analyskapitel, den valda analysmetoden för detta inspireras av Cross case 

comparison analysis, att jämföra data på många olika sätt (jmf. Eisenhardt, 1989). Metoden 

innebar att det transkriberade materialet för varje hotell, var för sig, först har analyserats 

genom kodning (jmf. Eisenhardt, 1989). Kodningen utgår från analysmodellens (Se. 2.4) 

begrepp, inhämtade data kategoriseras under dessa och det material som inte var relevant 

för syftet och forskningsfråga sorterades bort. Kodningen bidrar till att skapa en överblick och 

underlättar jämförelser. Sedan jämfördes likheter och skillnader mellan resultaten för de olika 

hotellen i fallet vilket sammanställdes under empirikapitlet (jmf. Eisenhardt, 1989; Brown & 

Eisenhardt 1997). Genom att sedan i analyskapitlet jämföra likheter och skillnader mellan 

studiens resultat och den teoretiska referensramen genomfördes det som Eisenhardt (1989) 

menar är grundläggande och avgörande arbete om forskningen baseras på en mindre mängd 

insamlat material.  Eftersom denna studies resultat till största del baserats på ett fall och fem 

intervjuer, är det viktigt att belysa allt understöd resultatet kan få genom tidigare forskning (jmf. 

Eisenhardt, 1989). Att leta efter skillnader och likheter kan även bidra till en mer utvecklad 

förståelse för problemet (Eisenhardt, 1989) vilket är syftet med denna studie. När resultaten 

från en undersökning stämmer överens med en annan undersökning, inom den egna studien 

eller i befintliga litteraturen skapas det bättre stöd för slutsatserna (Eisenhardt, 1989) 

3.6 Metoddiskussion 

Den kvalitativa strategins svaghet är enligt Eisenhardt (1989) och Bryman och Bell (2013) att 

resultatens trovärdighet kan ifrågasättas. De menar att denna kritiska åsikt grundas i att det 

presenterade resultatet av studien skulle ha påverkats av forskarens tolkningar och inställning 

samt vad denne tyckte var viktigt med det insamlade materialet. För att minska risken att 

presentera en skev bild och öka studiens trovärdighet utgick arbetsprocessen, i enlighet med 

Bryman och Bells (2013, s.49–65) råd om objektivitet, från en öppen medvetenhet kring 

problemet med tolkningar. Men då en person aldrig är helt värderingsfri kan full objektivitet 

inte uppnås i kvalitativa studier. I denna studie strävades det därför efter det som Bryman och 

Bell (2013, s. 405) beskriver som konfirmering, genom att undvika konfirmeringsbias, en 

medvetenhet kring problemet och strävan efter att lägga de personliga åsikterna åt sidan vid 

insamling och analys av data. Steg för att uppnå detta var dels att återsända det transkriberade 

materialet till informanterna så de hade möjlighet att korrigera eventuella fel eller 

meningsbyggnader som kan orsaka misstolkningar. Ett annat steg var att låta olika personer 

tolka och koda materialet, detta förbättrade också som Eisenhardt (1989) uttryckte det, 

möjligheterna till att fånga olika perspektiv, då tolkningen sker genom en bredare 

kunskapsbas. Förhållningssättet stärker även trovärdigheten kring resultatet menar 

Eisenhardt (1989).  

Ytterligare ett sätt att arbeta mot konfirmering var användandet av cross case comparison 

analysis, vars främsta fördel enligt Eisenhardt (1989) är att den bidrar till att förutfattade 

meningar ifrågasätts genom att jämföra ur olika perspektiv, vilket även ökar chansen för nya 

upptäckter och ger bättre pålitlighet. I detta avseende är också fallstudien ett bra val för att 

arbeta mot konfirmering, då risken att fastna i förutfattade meningar snarare minskar med 

fallstudie enligt Eisenhardt (1989), detta på grund av att kreativa processer och nya teorier 
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startar om materialet motsäger sig själv. En nackdel med fallstudier kan enligt Eisenhardt 

(1989) vara att den genererade slutsatsen är komplex då studien innefattar många perspektiv 

och ett omfattande material som ska sammanfattas i slutsatsen, detta problem är dock inte 

relevant vid en så pass liten studie som denna. 

Konfirmeringsbias är även ett problem som ifrågasätts vid intervjuer enligt Eisenhardt och 

Graebner (2007) då tolkning av intryck och efterkonstruktioner är möjligt. För att minimera 

risken krävdes det att studiens arbetsgång utgick från konfirmering som ovan beskrivits. Även 

genom att urvalet baseras på Eisenhardt och Graebner (2007) råd om att använda kunniga 

informanter vilket beskrivs under 3.3.2. Urvalet representerar väl det område som studien 

syftar till att undersöka och ger därför en bättre tillförlitlighet till studien.  

Ett annat problem som kan uppstå vid intervjuer är att informanten skönmålar sin organisation 

eller sig själv, vilket avhjälpts genom den ovan nämnda trianguleringen. Det vill säga genom 

att studiens resultat baseras på data från flera olika informanter, men även genom att nyttja 

årsredovisning, hemsida och externa källor utanför organisationen för att påvisa eller bekräfta 

datan. För att tydligt redovisa starka påståenden och nyttja kvalitativa metodens främsta 

egenskaper används citat för undvikande av missförstånd och tolkningar. Ytterligare ett sätt 

att stärka påståenden där informanterna beskriver generella aktiviteter organisationen 

genomför, är att i bilaga 4 redogöra för exempel på dessa för de enskilda hotellen. Analys och 

slutsatser kommer även genom analysmetoden baseras på vad tidigare forskning framfört 

inom området vilket även det kan påvisa om något påstående kan anses förskönat eller 

orimligt. Genomförandet av intervjuerna via telefon medförde att mycket av det icke verbala 

samtalet inte förmedlades. Detta är en brist i arbetet som dessvärre var nödvändig för att 

kunna skapa en empirisk studie. Dock var fokus på vad informanterna sa i ord och inte hur de 

förmedlade sin åsikt. 

För att stärka trovärdigheten har flera olika källor använts och artiklar från flera olika forskare 

inom området. Detta för att som Eisenhardt (1989) uttrycker det, fånga vidden i forskningen 

och inkludera även forskning som kan användas för att ifrågasätta studiens resultat, vilket 

stärker generaliserbarhet och validiteten. Om litteraturen vid en jämförelse anger liknande 

slutsatser som studiens resultat kan litteraturen enligt Eisenhardt (1989) stärka trovärdigheten 

för studiens slutsatser, vilket också ger större generaliserbarhet och validitet. Att använda 

begrepp från flera källor bidrar till att missförstånd kring begrepp kan minska, då ämnet 

sannolikt behandlas på liknande sätt i artiklarna, detta kan öka replikerbarheten. De olika 

samlingsbegreppen kring sustainability kunde enligt Strand m.fl. (2015) användas synonymt 

med CSR arbete vilket de i denna studie gjort, (undantaget eng. sustainability) detta påverkar 

tolkningen av empirin samt studiens slutsatser, men påverkar inte trovärdigheten eftersom 

studien bara ska redogöra för det övergripande arbetet och inte djupdyka i de separata 

begreppen.  

För att ytterligare förbättra trovärdigheten genomfördes en operationalisering som beskriver 

vad som är ämnat att mätas och varför, detta bidrar även till strävan mot konfirmering, genom 

att visa läsaren hur begreppen används och är menade att användas i studien och ökar 

transparens och läsförståelse. Genom operationaliseringen säkerställdes att frågorna blev 

mätbara och stärker tillförlitligheten eftersom studien därför baseras på relevanta data för 

problemet.  
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För att stärka trovärdigheten har flera olika källor använts för informationen, studiens 

slutsatser vilar på jämförelser mellan de olika empiriska data såväl som den teoretiska 

referensramen. Även genom användandet av flera olika insamlingsmetoder ges studiens 

resultat en starkare grund och trovärdighet (jmf. Eisenhardt,1989). Genom att i detta kapitel 

tydligt redovisa resonemang och metoderna för den datainsamling och analys som 

underbygger studiens resultat och slutsats stärks trovärdigheten i studien. En redogörelse i 

detta kapitel, över de val som gjorts och varför, med dess för- och nackdelar skapar 

transparens och ger läsaren möjlighet att själv ta ställning till hur pålitlig studien är. (jmf. 

Eisenhardt & Graebner, 2007) Tydligheten leder också till att studien blir replikerbar och mer 

reliabel. Den mänskliga faktorn och den föränderliga sociala verkligheten ökar dock risken att 

en upprepad undersökning inte genererar samma resultat. 

3.6.1 Källkritik 

All information som används i inledningen och teoretiska referensramen är inte rankade 

artiklar på ABS listan, bland annat vissa av de som berör den svenska hotellbranschens arbete 

med hållbarhet. Dock är dessa artiklar medtagna för att visa det svenska perspektivet, då de 

är peer reviewed och baseras på flera olika källor kan de ändå anses som trovärdiga för detta 

syfte. För att skapa en bättre förutsättning för förståelse i analysen krävs en analysram som 

tar med det svenska perspektivet. Andra källor såsom Standard and Poor’s och United nations 

environmental programme har medtagits för att de klart och tydligt redogör ett begrepp eller 

en händelse som ändå kan sägas vara allmän kännedom. Att FN och Eu-kommissionen tagits 

med i studien krävdes för att visa aktualiteten i problemet och redogöra för åtgärder de 

införlivat, vilket var av vikt för studien.  
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4. Fallstudie av Scandic Hotels hållbarhetsarbete  

 
I empirin presenteras det fall som har studerats, Scandic Hotels. Information har genererats från 

intervjuer, personlig kommunikation, samt informationsinsamling från hemsidor och årsredovisning. I 

metoden (Kap. 3.4.1) redogörs för valet av informanter. Informanterna refereras i kapitlet som: 

Informantens titel, årtal. 

 

4.1 Om Scandic Hotell  

Sverige hade år 2016 ca 1,2 miljoner företag och av dem är ca 5 800 verksamma inom 

uthyrning av boende, såsom hotell och vandrarhem (SCB, 2016). Med uppemot 230 hotell är 

Scandic den största hotelloperatören i Norden (Scandic hotels, u.å.), ca 80 av hotellen är 

belägna i Sverige (Hotell Sverige, 2017). År “1993 beslutade sig Scandic för att bli en ledande 

aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen” (Scandic hotels 

group, u.å., b). Detta bekräftades även i en undersökning genomförd av Sustainable Brand 

Index, där Scandic för sjätte året i rad röstades fram till den mest hållbara hotelloperatören i 

Sverige (Sustainable Brand Index, 2016). Organisationen genomsyras av ansvarsfullt 

företagande (Scandic hotels, u.å.). Scandics vision är att vara “ett nordiskt hotellföretag i 

världsklass” och deras mission är “att skapa enastående hotellupplevelser för de många 

människorna” (Scandic, 2017, s. 10). Hotellkedjan driver sin verksamhet utifrån affärsidén om 

att verka inom mellanklassegmentet och att intäkterna främst genereras från rumsuthyrning, 

men även konferensverksamhet och mat (Scandic Hotels Group, u.å., d). Genom att arbeta 

med hållbarhet hävdar Scandic att de “sänker kostnaderna och ökar intäkterna. Dessutom 

stärker det företagets varumärke eftersom kunderna - liksom Scandic - känner allt starkare för 

dessa frågor” (Scandic, 2017, s. B).  

4.2 Scandic hotell om hållbarhet 

Scandic använder sig vanligen av begreppet sustainability när de talar om hållbarhet, eftersom 

hela koncernen i alla länder behöver förstå innebörden av begreppet (Acting Director 

Sustainable Business, 2017). “Sustainability, det ordet säger egentligen lite mer än hållbarhet 

på svenska …. Svenska blir lite fattig ibland vid översättning från andra språk …  det krävs ett 

större omtag kring sustainability” (General Manager Alvik, 2017). Enligt General Manager Alvik 

(2017) innefattar sustainability bland annat hänsyn till miljö och andra mjuka värden. Enligt 

Acting Director Sustainable Business (2017) använder Scandic sig av definitionen av 

sustainability, där hållbarhet beskrivs som “en kombination av tre faktorer, ekonomiska, 

sociala och miljömässiga faktorer och i gränssnittet av dom tre uppstår hållbarheten” (Acting 

Director Sustainable Business, 2017). Även Housekeeping Manager (2017) förklarar 

hållbarhet som att lönsamhet förenas med socialt ansvarstagande och miljöarbete, något som 

Scandic arbetat med länge. “Det innebär att alla är vinnare på att vi genomför det här 

hållbarhets systemet, att ta hänsyn till miljön, vårt samhälle och socialt ansvarstagande .... 

Alla vinner på det, ingen förlorar” (Housekeeping Manager, 2017).  
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Scandic arbetar med hållbarhet eftersom de enligt Guest Relations Manager (2017) “vill bidra 

till att inte förstöra miljön och vi vill vara en del i arbetet mot att vi ska leva på en grönare 

planet”. Enligt General Manager Järva Krog (2017) berör hållbarhet främst miljön och den 

sociala aspekten, att ta ansvar och vara en aktör i samhället. Det innebär att vara en 

medmänniska och bry sig om andra människor och jorden. På ett liknande sätt uttrycker sig 

även Housekeeping Manager (2017) “Moder Jord ska fungera för nästa generation och nästa 

generation, inte bara för oss. Ärligt tycker inte jag att det finns något vi förlorar med hållbarhet. 

Det är bra för företag och bra för samhället”. Även General Manager Alvik (2017) beskriver 

vikten av att minska sitt fotavtryck, vilket sker genom att ta avsteg från slit-och-släng-metoden, 

det är viktigt att hållbarheten genomsyrar allt. Det går inte att “hoppa över ett steg bara för att 

det kanske känns bekvämt, man måste vara konsekvent och hållbar i sitt tänk” (General 

Manager Alvik, 2017). Dock är Scandic också ett företag som har ett ekonomiskt ansvar 

(Acting Director Sustainable Business, 2017), mer om det under 4.4.1. 

Hållbarhetsarbetet utgår från en hållbarhetsstrategi som bland annat baseras på ett avtal med 

FN Global Compact och dess principer samt intressenternas förväntningar. I strategin, som 

inkluderas i affärsplanen, framgår konkreta och tidsangivna mål för organisationen. (Scandic, 

2016) Målen berör fyra hållbarhetsområden; miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 

antikorruption. “Alla dessa dimensioner är av avgörande betydelse för att ytterligare stärka 

Scandics etablerade och starka profil inom hållbarhetsområdet” (Scandic, 2017, s. 46). Varje 

kategori har egna delmål för att möjliggöra uppföljning (Scandic, 2017). Scandic har även 

miljömärkningen Svanen och använder olika policys och riktlinjer för att arbeta med hållbarhet, 

som baseras på Svanen-märkningens krav (Guest Relations Manager, 2017). Organisationen 

arbetar också med rättvisemärkningen fairtrade i sitt hållbarhetsarbete (General Manager 

Järva Krog, 2017). Det ställs även höga krav på Scandics leverantörer och de förväntas agera 

hållbart (Guest Relations Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017; Housekeeping 

Manager, 2017; Acting Director Sustainable Business, 2017; Scandic, 2016). Detta medför att 

arbetet med hållbarhet sprider sig till andra företag (Housekeeping Manager, 2017). 

Hållbarhet för Scandic är enligt Guest Relations Manager (2017) hur de arbetar med avfallet 

hotellet skapar, hur de förbrukar resurser och farliga ämnen. Återvinning av organisationens 

avfall är en viktig del av Scandics hållbarhetsarbete (Scandic, 2017). Hållbarheten är “högst 

på agendan vid förändringar” enligt General Manager Järva Krog (2017). Insatserna som 

genomförs på hotellen tar alltid hänsyn till hållbarhetsaspekten. Alla beslut fattas utifrån hur 

de påverkar hållbarheten och om de kan genomföras annorlunda för att minska belastningen 

på miljön.  (General Manager Järva Krog, 2017) 

Samtliga informanter är överens om att det inte finns några nackdelar med att arbeta hållbart, 

det skapar vinster för samhället, människorna och Scandic (Guest Relations Manager, 2017; 

General Manager Järva Krog, 2017; Acting Director Sustainable Business, 2017; 

Housekeeping Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017). Dock påpekar Acting Director 

Sustainable Business (2017) att det finns utmaningar med hållbarhetsarbetet och flera av 

informanterna anser exempelvis att arbetet aldrig tar slut (General Manager Järva Krog, 2017; 

Housekeeping Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017). Guest Relations Manager 

(2017) berättar att  

hållbarhet för oss är bara någonting positivt i det långa loppet … om alla gör som de ska så 
kommer det bli ett bra resultat … det är svårt att säga att det här har varit negativt för oss att 
jobba på någonting som är så positivt och genomtänkt, våra riktlinjer och allt det här, är 
väldigt genomtänkta när vi får de ut på hotellen.  
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4.2.1 Scandic hotells sociala ansvar  

Både den stora aktören, hotellkedjan Scandic och det enskilda hotellet behöver ta sitt ansvar 

i hållbarhetsarbetet, uppger General Manager Järva Krog (2017), eftersom en stor aktör kan 

göra den stora skillnaden. Det är viktigt att som företag sätta ramarna för hur de ska värna 

jorden och omgivningen och på så sätt bidra till en bättre framtid. (General Manager Järva 

Krog, 2017)  

När Scandic skapar sina hållbarhetsstrategier läggs fokus på tre olika perspektiv; 

inspirerande, engagerade och ansvarsfulla, där alla perspektiv är lika viktiga. Inspirerande 

innebär att Scandic ska vara ledande inom området. Historiskt sett har Scandic varit 

inspirerande inom miljöfrågor. Engagerande, betyder att de ska vara ett föredöme, att Scandic 

ska ligga i framkant gentemot konkurrenterna. Det tredje perspektivet, ansvarsfull innefattar 

faktorer som exempelvis arbetsvillkor. (Acting Director Sustainable Business, 2017) 

Scandic har utvecklat flera mål om vad de vill uppnå år 2020, ett av målen är att de vill vara 

en engagerad samhällsaktör. För att nå detta kommer Scandic att ytterligare stärka sin 

position inom samhällsansvar och därmed inspirera andra företag till samma sak. “Scandic 

kommer även att arbeta proaktivt och ta sin del av ansvaret för en hållbar framtid”. (Scandic, 

2017, s. 54) “Att vara en ansvarsfull samhällsaktör innebär inte bara att leva upp till krav och 

förordningar” (Scandic, 2017, s. 49). För att Scandic ska bli en inspirerande samhällsaktör 

behöver alla hotell fungera som kugghjul i organisationen, vara en egen del i processen och 

utvecklingen som bildar en helhet (Guest Relations Manager, 2017). 

Scandic arbetar med värdeord, ett av orden är Be Caring, och satsningen Scandic in Society, 

Scandic i Samhället inkluderas i detta (Acting Director Sustainable Business, 2017). Scandic 

i Samhället handlar om att Scandic ska hjälpa till att göra samhället säkrare och bättre. 

Programmet är en av drivkrafterna bakom Scandics framgång. (Scandic, 2017) I praktiken 

innebär det att alla Scandics hotell ska genomföra minst tre aktiviteter som gynnar det lokala 

samhället, för att ta socialt ansvar (Acting Director Sustainable Business, 2017; General 

Manager Järva Krog, 2017), men hotellen får genomföra så många de vill (General Manager 

Järva Krog, 2017). Det kan vara allt från att bjuda in en skolklass och visa hur hotellet fungerar 

till att bjuda in hemlösa på en bit mat, de ska vara omhändertagande (Acting Director 

Sustainable Business, 2017). För de enskilda hotellen handlar Scandic i Samhället om vad 

hotellen brinner för och vad de vill vara aktiva inom (General Manager Järva Krog, 2017). 

4.2.2 Scandic hotell om att hushålla med resurserna 

För att ha ett hållbarhetsperspektiv behöver hotellet ta ansvar för de resurser de förbrukar, 

avfallet de skapar och vilka ämnen det är i de produkter de väljer att använda, förklarar Guest 

Relations Manager (2017). General Manager Järva Krog (2017) berättar att Scandic  

behöver ta ett ansvar för hur vi använder oss av de resurser vi har och moder jord. Någonstans 
skulle jag ju vilja att om vi plockar ut så ska vi också sätta in, så att kontot inte ligger på minus 
varje år, som jag har förstått att vi gör nu, när det gäller hållbarheten. 

Enligt General Manager Järva Krog (2017) skapades strukturen redan på 80-talet, strukturen 

för hur Scandic ska arbeta för att leva upp till koncernens riktlinjer för resursåtgång när det 

kommer till energi, kemikalier, sopor, sortering och liknande. Utöver huvudkontorets riktlinjer 

undersöker de enskilda hotellen hur de kan arbeta för att minska belastningen på jordens 

resurser, “det vi står på finns inte för alltid, om vi fortsätter i den takt vi gör” (General Manager 
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Järva Krog, 2017). Enligt flera av informanterna väljer Scandic också att ta ansvar genom att 

inte använda några farliga kemikalier eller produkter i sin verksamhet. Produkterna ska vara 

skonsamma mot miljön och får inte vara allergiframkallande eller liknande. (Housekeeping 

Manager, 2017; Guest Relations Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017; General 

Manager Järva Krog, 2017) I stor utsträckning används endast vatten vid rengöring (General 

Manager Alvik, 2017; Housekeeping Manager, 2017). Kemikalier är en viktig aspekt, de 

påverkar inte bara naturen utan även gästerna och medarbetarna, det uppkommer fler och 

fler allergier i samhället, enligt General Manager Järva Krog (2017). Informanten berättar 

också att organisationen självklart vill att deras medarbetare ska må bra och leva länge, det 

är inte bara djuren och naturen som far illa av kemikalier. “Miljöfarligt avfall finns nästan inte 

på Scandic längre, vi har tagit bort det” säger General Manager Alvik (2017). 

Scandics verksamhet genererar avfall, därför är en betydande del av deras hållbarhetsarbete 

att återvinna och minska avfallet. Matavfall är en del de kämpar för att minska på varje hotell, 

Scandic har fokuserat extra på frukosten, för att minska svinnet, då frukostbufféerna årligen 

genererar ett avfall på 912 ton. Scandics samtliga hotell har påbörjat arbetet för att minska 

frukostsvinnet och de har sett att det går att skapa vinster genom detta arbete. (Scandic, 2017) 

Genom att exempelvis beställa mindre av en produkt till frukosten som få efterfrågar kan 

kostnaderna och matsvinnet minska och resurserna kan användas på annat håll (Guest 

Relations Manager, 2017). Thomas Fankl, ansvarig för maten på Scandics svenska hotell, 

beskriver i årsredovisningen för år 2016 att personalen i köket och restaurangen involveras 

och att utbudet och mängden i buffén anpassas efter gästerna. Frankl anser att personalen 

kan påverka och styra gästernas val. Ytterligare en åtgärd Scandic har vidtagit för att minska 

svinnet är att lansera en ny app. Där annonserar hotellen ut att det finns överbliven mat, som 

kunder kan beställa och hämta på hotellet. Även denna insats förväntas generera positiv 

inverkan på Scandics miljöarbete och ekonomiska resultat. (Scandic, 2017)  

Guest Relations Manager (2017) poängterar även att inredningens design spelar en stor roll i 

hållbarhetsarbetet, en hållbar design medför att inredning och möbler vid renoveringar inte 

slängs utan kan återanvändas till andra områden eller hos andra Scandichotell. Även General 

Manager Järva Krog (2017) beskriver att det vid renoveringar genomförs undersökningar för 

hur möbler och material kan återanvändas, det kan exempelvis resultera i skolbänkar i ett 

annat land. Det är viktigt att tänka till en extra gång, det fungerar inte med slit-och-släng-

metoden, de gäller att integrera hållbarheten i det dagliga arbetet, menar General Manager 

Järva Krog (2017). När det kommer till energiförbrukning och uppvärmning läggs vikt på att 

hitta miljövänliga alternativ och aktivt arbeta med olika energibesparande insatser (General 

Manager Järva Krog, 2017). Sensorstyrda vattenkranar är ett sätt att minska 

resursförbrukningen på hotellen, då dessa minskar slöseri med vatten (Guest Relations 

Manager, 2017).  
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4.3 Scandic hotell styr mot mål 

Acting Director Sustainable Business (2017), General Manager Alvik, (2017) och General 

Manager Järva Krog (2017) förklarar att Scandic Hotell styr sin verksamhet utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och de integrerar hållbarhet i alla sina affärsplaner. Acting Director 

Sustainable Business (2017) säger att de har funktioner som arbetar direkt eller indirekt med 

hållbarhet, där det är viktigt att det genomsyrar allt de gör, hållbarheten ska integreras i den 

dagliga verksamheten. Enligt General Manager Alvik (2017) är affärsplanen det viktigaste 

verktyget, den uppdateras varje år och där vävs miljöpolicyn samman med verksamheten i 

alla verksamhetsled.  

General Manager Alvik (2017) beskriver att anledningen till att de arbetar med hållbarhet är 

att “det vore idiotiskt att inte göra det om vi vänder på frågan, varför skulle vi inte göra det när 

världen ser ut som den gör, det är en självklarhet, det ligger i generna, i ryggmärgen”. General 

Manager Järva Krog (2017) beskriver arbetet mot hållbarhet, som att ”det finns i vårt DNA”. 

Personalen är upplärda inom hållbarhet och det ingår i deras arbetsuppgifter att agera hållbart. 

Personalen får genomgå interaktiva utbildningar om hållbarhet, miljö och sustainability. Enligt 

General Manager Järva Krog (2017) innebär det att “göra rätt saker och i grund och botten så 

handlar det om att inte vara en belastning, det handlar också om att vara ett gott föredöme ... 

och att tjäna pengar, så det är allt i ett”. Inom Scandic har arbetet pågått i flera år och det är 

något de är stolta över (General Manager Järva Krog, 2017). 

Scandic har arbetat med värdeord i 10 år och under år 2015 lanserades de nya värdeorden 

(General Manager Järva Krog, 2017), som är en del av kulturplattformen Inspiring Nordic 

(Acting Director Sustainable Business, 2017). Scandic är ett företag som växer, men de 

nordiska värderingarna ska finnas kvar (General Manager Järva Krog, 2017). Inspiring Nordic 

innebär enligt General Manager Alvik (2017) “att inspirera till gott värdskap och att våra 

anställda och medarbetare ska förstå och ta till sig visionen” och hjälpa dem arbeta mot 

organisationens mål. Värdeorden har enligt Guest Relations Manager (2017) bidragit till att 

det är lättare att kommunicera med medarbetarna. De är ett verktyg för att vara konkreta, ett 

sätt att skapa förståelse för situationer och utmaningar. De har även medfört att det är lättare 

att beskriva ett önskvärt beteende från personalen. Scandic VD:s (Scandic, 2016) “tror att en 

stark kultur är en av de viktigaste drivkrafterna för ett företags framgång - och speciellt för ett 

sådant relationsorienterat företag som vårt” (s. 5). Värdeorden används även för att ge konkret 

beröm eller feedback (Guest Relations Manager, 2017). Orden är integrerade i den dagliga 

verksamheten, “de syns i allt vi gör” (Housekeeping Manager, 2017). Värdeorden är på 

engelska och lyder, Be you, Be a pro, Be bold och Be caring (Scandic, 2017).  

Be you berör värderingar och att medarbetarna ska ha förutsättningar att vara sig själva, 

oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning (Acting Director Sustainable Business, 2017).  

Be a Pro innebär ett professionellt uppförande, och i det innefattas även att ha ett miljötänk 

(General Manager Alvik, 2017). Det går inte att “vara ett pro om du inte jobbar som ett 

miljöproffs” (General Manager Alvik, 2017). Be bold handlar om att ha en innovativ förmåga, 

att våga testa nya saker för att utvecklas till det bättre. Scandic är ursprunget till många idéer, 

bland annat häng upp handduken (se 4.4.1), som sen har implementerats även på andra 

företag. (General Manager Järva Krog, 2017) Be Caring innebär att Scandic ska vara 

omhändertagande, för att arbeta med detta tema finns satsningen Scandic i Samhället (Acting 

Director Sustainable Business, 2017) som förklarades tidigare (se 4.2.1).  
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4.3.1 Scandic hotells målsättningar 

Scandics målsättning och mission är som tidigare nämnt “att skapa en enastående 

hotellupplevelse för de många människorna” (Scandic, 2017, s. 10). När Scandic väljer ut sina 

målsättningar, tar de hjälp av sina intressenter som får ange vilka faktorer de anser vara 

viktigast och högst värderade. Utifrån svaren väljer Scandic de faktorer de ska inrikta sig på. 

(Acting Director Sustainable Business, 2017) Hotellen måste även formulera mål för att 

uppfylla krav för vissa certifieringar, exempelvis Svanen-märkningen (General Manager Järva 

Krog, 2017). 

Varje hotellanläggning har sin egen affärsplan, vilken inkluderar mål som kommer från 

Scandics ledning. Att ta ansvar och vara en god aktör i samhället är ett av de viktigaste av 

dessa mål. Dock har det enskilda hotellet ansvaret för att utvärdera vilka aktiviteter som kan 

medföra att målet nås. (General Manager Järva Krog, 2017) Scandic låter de olika 

avdelningarna sätta upp sina egna mål för hur de ska arbeta med hållbarhet (Acting Director 

Sustainable Business, 2017). General Manager Järva Krog (2017) belyser vikten av att ett 

uppfyllt mål inte innebär att arbetet är färdigt, utan att arbetet går vidare med att uppnå nya 

mål. Under år 2017 har Scandic valt ut vissa områden där de vill öka sitt inflytande. Ett av 

dessa är att vara en inspiratör inom social hållbarhet. Även kundnöjdhet är ett mål de arbetar 

mot. Scandics mål är att inspirera sina medarbetare och gäster till en sundare livsstil. De vill 

främja en sundare kosthållning, mer rörelse och god sömn. (Acting Director Sustainable 

Business, 2017; Scandic Hotels Group, 2007) Inom de sociala faktorerna, mångfald och 

inkludering, hälsa och välmående, innebär hållbarhetstänket att medarbetarna ska må bra och 

deras gäster ska ha det bra. Scandic ska även vara en aktör som hjälper nyanlända att 

integreras i samhället och tillhandahåller möjlighet till arbetsträning. (Acting Director 

Sustainable Business, 2017) 

Scandic har inte bara kvantifierade hållbarhetsmål, istället har de satt mål i relation till sina 

konkurrenter. Dessa framgår i hållbarhetsrapporten för år 2016, där mål anges inom de fyra 

fokusområdena koldioxidutsläpp, hälsa och välmående, avfall samt inkludering och mångfald. 

(Acting Director Sustainable Business, 2017) Målen är att ha lägst koldioxidutsläpp av alla 

hotellföretag, vara en attraktiv arbetsgivare, det främsta valet av hotell hos hälsomedvetna 

kunder, minska mängden avfall och öka procentsatsen på återvunnet avfall samt vara en 

ledande aktör för att ge samma möjligheter till alla medarbetare (Scandic, 2017). Det pågår 

ett arbete med att kvantifiera målen eftersom det annars kan blir problem med uppföljning och 

det är viktigt att visa att hotellen själva kan påverka genom mål för den egna verksamheten, 

berättar Acting Director Sustainable Business (2017). Även Housekeeping Manager (2017) 

påtalar vikten av att målen är mätbara, jämförbara och konkreta. 

4.3.2 Scandic hotells strategier, riktlinjer och policys 

Som beskrivet under rubrik 4.2.1 utgår Scandics hållbarhetsstrategier från tre lika viktiga 

perspektiv; inspirerande, engagerande och ansvarsfulla (Acting Director Sustainable 

Business, 2017). Strategierna är integrerade i Scandics affärsstrategi och enligt General 

Manager Järva Krog (2017) innebär det att varje hotellanläggning har sin egna affärsplan vars 

viktigaste mål är att vara en god medborgare och utifrån det sätts olika aktiviteter upp. För att 

uppnå mål skapas en handlingsplan genom att undersöka vilka insatser och resurser som 

krävs. Ledningen följer upp hur utvecklingen går och huruvida de ligger i linje med planen. 

(Acting Director Sustainable Business, 2017) Svanen-märkningen lägger också grunden för 



32 

vilka krav som ska ingå i Scandics miljöpolicys och riktlinjer (Guest Relations Manager, 2017). 

Policyn innebär ett “kontinuerligt arbete för minskad miljöbelastning och det handlar om allting 

egentligen, från innan det att gästen checkar in, tills det att gästen checkar ut” (Housekeeping 

Manager, 2017). Denna revideras på årsbasis för att anpassas efter de nya behoven såsom 

förändrade riktlinjer eller nya avtal. Riktlinjerna kommer från huvudkontoret. (Guest Relations 

Manager, 2017) 

Scandic-hotellen arbetar efter samma riktlinjer från huvudkontoret och arbetar därför på 

liknande sätt. Dessa gäller även för hållbarhetsarbetet, exempelvis bör inte hotellen bjuda på 

godis som är förpackade i enskilda plastomslag, eftersom detta tillsammans på alla hotell 

genererar stora mängder avfall. (Guest Relations Manager, 2017) Hållbarhetstänket finns 

både på ledningsnivå och “redan på gräsrotsnivå tänker vi på hållbarhet och miljö” (Guest 

Relations Manager, 2017). Dock kan storleken på hotellen, hotellets koncept och 

kundsegment påverka den form av resurser som förbrukas och avfallet som skapas. Detta 

kan i sin tur påverka hur riktlinjerna efterföljs för att uppfylla kraven på hållbarhet. (Guest 

Relations Manager, 2017) 

Enligt Guest Relations Manager (2017) kan inga hotell skilja sig från riktlinjernas minimikrav, 

men de kan urskilja sig genom att satsa ytterligare om de vill, enskilda personer på ett hotell 

kan påverka kedjans arbete mot hållbarhet. Guest Relations Manager (2017) visade det 

genom en undersökning av hur mycket stearinljus det förbrukas på Scandic Malmen. 

Hanteringen av vanliga ljus kostar tid och pengar när de ska tändas, släckas, sopsorteras etc. 

förklarar informanten. Efter undersökningen insåg Guest Relations Manager (2017) att 

hotellet, genom att använda uppladdningsbara led-värmeljus, kunde spara in halva kostnaden 

jämfört med om de fortsatt med vanliga ljus. Guest Relations Manager (2017) “tror inte det tar 

lång tid innan vi ser andra hotell i kedjan som kommer ta efter vårt exempel”. 

4.3.3 Nyckeltal, uppföljning och rapportering hos Scandic hotell 

Scandic har sedan 20 år tillbaka mätt olika nyckeltal för att rapportera den förbrukning av 

exempelvis energi, användning av kemikalier och mängden avfall som uppstått (Guest 

Relations Manager, 2017). Att föra statistik och jämföra mot historiska värden är viktigt och ett 

bra sätt att ha kontroll (Guest Relations Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017). Denna 

mätning, uppföljning och rapportering är en stor anledning till att Scandic har lyckats med att 

minska sin förbrukning av resurserna anser Guest Relations Manager (2017). Nyckeltalen är 

ett hjälpmedel för att se om de behöver vidta några åtgärder (Acting Director Sustainable 

Business, 2017). Arbetet med nyckeltalen sker kontinuerligt, även genom stickprov, för att 

följa upp hur processerna går (Guest Relations Manager, 2017; Housekeeping Manager, 

2017). Rapporteringen gör det möjligt för hotellen att jämföra med andra hotell och mot tidigare 

perioder (General Manager Alvik, 2017).  

Mätningarna kan ske på olika sätt, exempelvis vägs avfallet för att kontrollera hur mycket 

hotellet genererar per månad. Detta jämförs med historiska värden och mål sätts för hur 

avfallsmängden ska minska. Sedan analyseras vad det är som orsakar avfallet och varför 

avvikelser uppkommer, för att sedan utforma en plan för att minska avfallet ytterligare. (Guest 

Relations Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 2017) För att till exempel mäta om 

Scandic är inspirerande inom social hållbarhet kan de mäta nyckeltal kring hur nöjda 

medarbetare de har. Social hållbarhet innefattar även möjligheten för en medarbetare att 
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återhämta sig efter en period av hårt arbete, vilket också är en faktor de vill ha medarbetarnas 

åsikt kring. (Acting Director Sustainable Business, 2017) General Manager Järva Krog (2017) 

förklarar att vissa effekter av hållbarhetsarbetet syns, exempelvis när farliga ämnen tas bort 

från städningen kommer det bli bättre för medarbetarna, men effekten är svår att mäta. Hur 

mycket bättre en arbetssituation har blivit är också svårt att bevisa (General Manager Järva 

Krog, 2017). 

4.4 Scandic hotell tar ansvar, arbetar hållbart och styr mot 

hållbara mål  

"Miljöarbetet inom hotellkedjan startade redan 1994" (Scandic Hotels Group, 2007). De har 

utvecklat ett eget CSR-program, som bland annat innefattar konceptet Scandic i samhället 

(Scandic Hotels Group, 2007). År 2007 hade Scandic “över 500 pågående aktiviteter i 

lokalsamhället” (Scandic Hotels Group, 2007). De för hotellkedjan gemensamma aktiviteterna 

var bland annat stöd till Cancerfonden och samarbete med en organisation i Norge som 

hjälper barn i samhället (Scandic Hotels Group, 2007). En del av Scandics hållbarhetsarbete 

är arbetet med tillgänglighet för alla gäster, även de med funktionsnedsättning (Scandic Hotels 

Group, 2007; Acting Director Sustainable Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017). De 

har även arbetat hållbart genom att sluta med engångsförpackningar, skapa en KRAV-märkt 

frukost, och de serverar 12 miljoner rättvise-märkta koppar kaffe varje år (Scandic Hotels 

Group, 2007). “Scandic är en pionjär inom CSR och majoriteten av våra hotell är certifierade 

enligt Nordic Ecolabels nya krav” (Scandic Hotels Group, u.å., c). 

Housekeeping Manager (2017) berättar att “det ingår i vår service att vi tar hand om våra 

gäster och kunder och det är naturligt att ta hand om vår miljö och samhälle också”. General 

Manager Alvik (2017) beskriver “att vi jobbar med miljö det är helt självklart vi måste vara en 

bidragande faktor i samhället”. Acting Director Sustainable Business (2017) säger att alla 

Scandics projekt ska vara hållbara, det handlar inte bara om att driva ett hållbarhetsprojekt. 

Det handlar om att vi får in hållbarhetstänket i allting vi gör och när vi får in det utan att vi 
egentligen tänker på att vi jobbar hållbart, eller jobbar med hållbarhetsfrågor, då blir det inte 
jobbigt att jobba med de här sakerna, det finns inga nackdelar, det är ingenting vi gör utöver, 
utan det är integrerat i allting vi gör, det vill jag verkligen understryka. (Acting Director 
Sustainable Business, 2017) 

General Manager Alvik (2017) förklarar att integreringen leder till att arbetet med hållbarhet 

inte blir ansträngande.  

Samtliga av informanterna framhöll att det inte finns några nackdelar med hållbarhetsarbete 

(Guest Relations Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 2017; Acting Director 

Sustainable Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017), 

det är inget som görs utöver de dagliga sysslorna utan det sker per automatik (Acting Director 

Sustainable Business, 2017). Acting Director Sustainable Business (2017) beskriver dock att 

en utmaning med arbetet kan vara,  

en målbild, där hållbarhetsarbete är integrerat i alla olika funktioner, kommer inte av sig själv, 
det är ett jättearbete kring förankring och om det byts ut, vi är 15 000 anställda och att få de 
anställda tänka hållbart och tänka hållbarhet är verkligen en jätteutmaning. 

För att övervinna utmaningarna får alla nyanställda på Scandic utbildning kring hållbarhet. 

Därmed är både storleken på organisationen och personalomsättningen utmaningar som 

Scandic möter. (Acting Director Sustainable Business, 2017) Det viktiga är att aldrig sluta 
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anser Acting Director Sustainable Business (2017) och General Manager Järva Krog (2017) 

instämmer “det här är ett ständigt arbete”. Det är hotellens ansvar att arbeta mot hållbarhet, 

genom minskad resursförbrukning och i valet av produkter (Guest Relations Manager, 2017; 

General Manager Järva Krog, 2017). Det kan vara lättare att handla produkter i närmsta butik, 

istället för att söka efter produkter som håller rätt kvalitet och är miljövänlig (General Manager 

Järva Krog, 2017). Scandic kommunicerar sina framsteg både externt och internt, de vill visa 

medarbetarna och upplysa gästerna om vilket arbete de gör (Acting Director Sustainable 

Business, 2017). 

4.4.1 Scandic hotells ekonomiska ansvar - Krav på ekonomiska fördelar 

Ekonomi och hållbarhet går ofta hand i hand, men det är en utmaning att bevisa att 

hållbarhetsarbetet genererar intäkter eller leder till kostnadsbesparingar (Acting Director 

Sustainable Business, 2017; General Manager Järva Krog, 2017). Acting Director Sustainable 

Business (2017) säger att  

Det är väldigt få saker av de insatser vi gör, vi gör bara för att det känns bra i magen. Utan vi 
gör det här för att vi bedriver en affär och den ska gå ihop, men lyckligtvis går de här sakerna 
ofta hand i hand, men det är en utmaning.  

Även General Manager Järva Krog (2017) uttrycker att de har ett ekonomiskt ansvar. Acting 

Director Sustainable Business (2017) berättar att det är svårt för företag att lyckas med 

hållbarhetsarbetet om det inte kan bevisa den ekonomiska effekten av det.  

Scandic är väldigt stolta över att vara Svanen-märkta, enligt Acting Director Sustainable 

Business (2017) har Scandic “den högsta och tuffaste miljömärkningen i världen på våra hotell 

och det är en utmaning för oss att få våra gäster och företagskunder att förstå det”. Även 

Housekeeping Manager (2017) belyser “Svanen-licensen är en av flera av de mest 

avancerade licenserna, det ligger långt ifrån de andra vanliga licenserna”. General Manager 

Alvik (2017) instämmer, “Svanen är en ganska tuff miljöcertifiering”. Det är dock en utmaning 

att visa hur det gagnar Scandic. Med över 200 hotell läggs tid och resurser ned för att behålla 

kvalitetsstämpeln. Organisationen behöver därför inte bara bevisa för kunderna vilket arbete 

de lägger ner och vad det innebär, de behöver även kunna motivera kostnaderna för de 

ansvariga och varför insatsen är av vikt. (Acting Director Sustainable Business, 2017) General 

Manager Alvik (2017) förklarar att det även är en utmaning att förmedla budskapet om 

hållbarhet på hotellet.  

General Manager Alvik (2017) beskriver att de är måna om att förmedla budskapet inom 

organisationen och “det svåraste i mitt jobb att få gästen att känna att det här är till för mig och 

det är till för miljön …. det kan vara svårt att få ut budskapet till gästen” (General Manager 

Alvik, 2017). Gäster kan ifrågasätta varför vissa satsningar genomförs och ser inte nyttan det 

genererar (General Manager Alvik, 2017). Guest Relations Manager (2017) uttrycker samtidigt 

att investeringar i grönare hotell är ett bra argument och enligt Housekeeping Manager (2017) 

ger förmågan att locka nya gäster och det lockar även till sig nya medarbetare. När gästerna 

ser att hotellen arbetar mot hållbarhet sänder det ut bra signaler, vilket Scandic tydligt gör. 

Genom att minska utsläpp och klimatpåverkan kan goodwill skapas både för Scandic som 

hotellkedja men även för de enskilda hotellen. (Guest Relations Manager, 2017; General 

Manager Järva Krog, 2017) 
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Av Scandics alla gäster är ca 70 procent företagskunder (Acting Director Sustainable 

Business, 2017; Scandic, 2017). Företag anger ofta hållbarhetskriterier vid 

upphandlingsprocesser, General Manager Järva Krog (2017) beskriver att Scandic har “vunnit 

förhandlingar på grund av att vi har ett så starkt hållbarhetsarbete”, vilket leder till ökade 

intäkter, även Acting Director Sustainable Business (2017) uttrycker sig på ett liknande sätt. 

Frank Fiskers, VD för koncernen, skriver i årsredovisningen (Scandic, 2017) att Scandic är 

framgångsrika med att locka företagskunder och det är avgörande för dem att näringssektorn 

fortsätter nyttja organisationens tjänster. Kundlojalitet och köpvilja är viktigt att värna om 

eftersom, det skapar intäkter, hävdar General Manager Alvik (2017). Hållbarhetsarbetet har 

lett till att kunderna förknippar Scandic med trygghet och väljer Scandic för deras 

hållbarhetsarbete (General Manager Alvik, 2017). “Det är väldiga summor vi tjänar på att vara 

miljömässiga” säger General Manager Alvik (2017) både samhällsekonomiskt och genom 

kundernas visade förtroende, kundlojalitet och köpvilja. Även organisationer som arbetar med, 

eller anställer personer med funktionsnedsättning väljer Scandic framför andra alternativ tack 

vare deras tillgänglighetsarbete, med handikappanpassade rum och hörslingor i alla 

konferensrum. Detta ger också ökade intäkter. (Acting Director Sustainable Business, 2017; 

General Manager Alvik, 2017; Housekeeping Manager, 2017)  

Arbetet med hållbarheten och de värdeord Scandic arbetar efter har enligt Acting Director 

Sustainable Business (2017) bidragit till högre moral och lojalitet hos medarbetarna. Det är 

Acting Director Sustainable Business (2017) 

absoluta övertygelse … att medarbetare som har hög moral och hög lojalitet kommer att driva 
upp våra intäkter, de kommer göra ett bättre jobb för att de trivs, de är mer motiverade och då 
kommer våra kunder, våra gäster också att uppleva det. Det här kommer att komma tillbaka till 
oss. Återigen hållbarhet driver affärer det är vi helt övertygade om. 

Ett bevis för Scandics framgång med nöjda medarbetare är att de år 2016 vunnit priser för det 

bästa företaget att arbeta på i en nordisk tävling. Scandic placerar sig även inom prestigefyllda 

topp 50 som nordiska ekonomistudenters drömarbetsplats, med en 30:e plats i 

undersökningen. (Universum Global, 2017; Scandic, 2017) 

Det kostar dock att arbeta med hållbarhet, men det genererar även fördelar genom att 

kostnader kan minska. Scandic har minskat sina koldioxidutsläpp med 60%, de senaste 20 

åren. Detta har bland annat berott av arbete med ventilationen på hotellen, därigenom har 

även energiförbrukningen minskat och således har kostnaderna minskat. (Acting Director 

Sustainable Business, 2017) Även utbytta glödlampor har minskat energiförbrukningen som 

lett till minskade kostnader (General Manager Järva Krog, 2017; Guest Relations Manager, 

2017; General Manager Alvik, 2017; Acting Director Sustainable Business, 2017).  

En annan kostnadsbesparande aktivitet är konceptet häng upp handduken, som innebär att 

gästerna ska hänga upp handduken istället för att den ska tvättas (Scandic, 2017; 

Housekeeping Manager, 2017). Konceptet resulterade i en minskning av 3 ton tvättmedel på 

årsbasis (Acting Director Sustainable Business, 2017). Ytterligare åtgärder som resulterat i 

kostnadsbesparingar är matavfallsprogram med försök att reducera matavfall. Det går ut på 

att reducera matavfallet och avfallsreduceringen leder årligen till minskade kostnader på ca 

100 000 kr per standardhotell. (Acting Director Sustainable Business, 2017; Scandic, 2017) 

Då Scandic har 223 hotell blir det snabbt mycket pengar (Acting Director Sustainable 

Business, 2017). Scandic har även tagit bort de små flaskorna med hygienprodukter från 

hotellrummen, samt de små förpackningarna till frukostbuffén, sett till det stora hela blir det 
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stora besparingar (General Manager Järva Krog, 2017). Guest Relations Manager (2017) tror 

att “det skulle säkert vara mycket mer ekonomiskt att köpa in produkter som inte hade några 

krav på sig … men, då tror jag att gäster hellre betalar några kronor extra för att veta att det 

inte skadar miljön” vilket också påverkar hotellets ekonomi. 

Efter lanseringen av Scandics egna bordsvatten, kranvatten med tillsatt kolsyra, har 

transportkostnaderna och koldioxidutsläppen minskat eftersom transport av 3,6 miljoner 

plastflaskor genom Europa upphörde (Acting Director Sustainable Business, 2017; General 

Manager Järva Krog, 2017). General Manager Alvik (2017) anser att hållbarhet och 

hushållning med resurser handlar om de små sakerna, exempelvis genom att ha 

papperskorgar för återvinning på hotellrummen och inte slösa med pappersutskrifter, något 

som även Guest Relations Manager (2017) påpekar. Personalen på Scandic undersöker 

ständigt nya hållbara metoder som kan bidra till kostnadsbesparingar i framtiden (Guest 

Relations Manager, 2017). 

I slutänden handlar det om att aktiviteterna som genomförs för miljön, leder till 

kostnadsbesparingar. Det genererar intäkter att gästerna väljer Scandic för att hotellkedjans 

hållbarhetsvision stämmer överens med gästernas egna principer. Hållbarhetsarbete skapar 

en win-win situation. (General Manager Järva Krog, 2017; General Manager Alvik, 2017; 

Housekeeping Manager, 2017) På detta sätt uttrycker General Manager Alvik (2017) det, “Vi 

tjänar pengar på att gästerna bor hos oss för att vi har en syn på hållbarhet som går i relation 

till deras code of conduct, det är ju liksom win-win”. 

4.4.2 Hållbar utveckling på Scandic hotell 

Om blicken riktas framåt anser General Manager Järva Krog (2017) och Housekeeping 

Manager (2017) att hotellen ska fortsätta med det de gör idag, men utvecklas och bli ännu 

bättre. Det är viktigt att alla arbetar efter samma villkor och att nya hotell ska vara hållbara 

hotell. Det är även viktigt att vara öppen för förändringar som kan påverka hållbarhetsarbetet 

positivt. (General Manager Järva Krog, 2017) I framtiden anser Guest Relations Manager 

(2017) och General Manager Alvik (2017) att det sannolikt kommer bli ännu viktigare med 

hållbarhetstänket och att den tekniska utvecklingen kommer ta större plats. Guest Relations 

Manager (2017) önskar att hotellen ska kunna investera i självförsörjande lösningar, 

exempelvis solpaneler på taket och liknande.  

Guest Relations Manager (2017) “tror att det kommer bli mer trendigt att tänka på miljön”, där 

hotell kan ha olika hållbarhetskoncept såsom återbrukat material i inredningen till exempel. 

Det framtida hållbarhetskonceptet kan bli dyrare, vilket kan påverka omdömet om hotellet, 

men troligen kommer personer hellre “betala några kronor extra för att veta att det inte skadar 

miljön” (Guest Relations Manager, 2017). General Manager Alvik (2017) anser att Scandic gör 

ett stort arbete med hållbarhet ur olika aspekter och vill att Scandic ska bli bättre på att visa 

upp det, genom att utveckla sin marknadsföring.  

Vi är på rätt väg och vi gör mycket bra saker men, vi måste bli bättre på att använda våra 
medarbetare, det vill säga att när de pratar med våra gäster att få ut budskapet helt enkelt. Vi 
måste synas och höras så det en bli en sanning hos folk på riktigt det är det jag ser att vi 
kommer lägga energi på framåt. (General Manager Alvik, 2017) 

Det gäller att hela tiden ha ett hållbarhetsperspektiv (General Manager Alvik, 2017; 

Housekeeping Manager, 2017).  
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Acting Director Sustainable Business (2017) uttrycker att “anledningen till att Scandic har varit 

framgångsrikt historisk kring det här är vi har varit duktiga på att hämta idéer från våra 

medarbetare. Företag som är framgångsrika med hållbarhetsfrågor tror jag ofta är de som 

involverar sina medarbetare i arbetet” och det är något som Scandic arbetar med. Även 

Scandics VD Frank Fiskers betonar i årsredovisningen (Scandic, 2016) att “till syvende och 

sidst hänger vår framgång på vår viktigaste resurs - medarbetarna” (s. 5). Vidare hävdar 

Acting Director Sustainable Business (2017) att det är medarbetarna som har svaret på hur 

de kan bli ännu bättre. Hållbarhet och kontinuitet går hand i hand, detta beskriver 

Housekeeping Manager (2017) på detta sätt “vi ska fortsätta arbeta och jobba mot en bättre 

miljö, ett bättre samhälle för alla och bidra med det vi kan och uppmuntra andra till att bidra. 

Vi är nöjda hittills men vi fortsätter för att bli bättre på alla plan”. 

4.5 Sammanfattning 

I detta kapitel framgår att Scandic Hotell satsar på hållbarhet. De känner ett ansvar för att ta 

hand om sin omgivning och bevara resurserna till framtiden, de har även ett ekonomiskt 

ansvar och eftersträvar att hållbarhetsarbetet samtidigt ska ge ekonomiska fördelar. 

Scandichotellen arbetar efter gemensamma riktlinjer och strategier mot detta mål. Dessa 

baseras bland annat på de avtal och miljöcertifieringar som organisationen har. För att arbeta 

mot målen använder Scandic sig av värdeord och använder sin personal till att förbättra 

verksamheten samt förmedla budskapet. Mycket av arbetet kretsar kring att ha 

hållbarhetsperspektivet i medvetandet och att arbeta med hushållning av resurserna. Scandic 

är övertygade om att hållbarhetsarbetet gynnar både organisationen och omvärlden.  
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5. Analys 

 
I analysen redogörs för hur de olika informanterna beskriver att Scandic agerar och resonerar kring 

hållbarhet, detta jämförs sedan med den tidigare forskningen från den teoretiska referensramen. 

Presentationen av analysen frångår delvis den tematiska ordningen i rubriksättningen. Detta för att 

underlätta för läsaren och undvika upprepningar då datan har ett starkt samband till alla delar av 

studien. 

 

5.1 Varför styra mot hållbarhet? TBL och företagens ansvar 

Det finns cirka 1,2 miljoner företag i Sverige och drygt 6 000 av dem verkar inom 

boendeuthyrning (SCB, 2016), av dessa är ca 80 Scandic hotell (Hotell Sverige, 2017). 

General Manager Järva Krog (2017) påpekar att de enskilda aktörerna kan göra skillnad 

genom att ta ansvar för hållbarhetsarbete, men att en stor organisation har möjlighet att göra 

en stor skillnad och bidra till en bättre framtid. Hållbarhetsarbete är något som främst utförs 

frivilligt, utöver vad lagen begär (Davis, 1973, Elkington, 2004, Carroll & Shabana, 2010). Även 

hos Scandic poängteras att ansvaret för hållbarhet går utöver förordningar (Scandic, 2017, s. 

49). Ellis (1950) beskrev att den fria viljan påverkar individens efterfrågan och begär, vilken 

behöver balansera mot den begränsade mängden resurser som existerar. Om alla företag 

valde att hushålla med resurserna skulle de räcka längre (Ostrom, 2010). Hållbarhet är en 

förutsättning om företagen ska kunna fortsätta sin verksamhet (De Bettignies & Lépineux, 

2005). 

Scandic är en ledande aktör inom hållbarhetsarbete (Scandic hotels group, u.å., b; 

Sustainable Brand Index, 2016) och ansvarsfullt företagande genomsyrar organisationen 

(Scandic hotels, u.å.). Anledningen till varför Scandic väljer att arbeta hållbart är enligt Guest 

Relations Manager (2017) bland annat för att de anser att organisationen inte ska förstöra 

miljön utan bidra till en grönare planet. De har ett ansvar för att ta hand om de resurser som 

förbrukas och avfallet de skapar (Guest Relations Manager, 2017). Några forskare uppmanar 

dock till vaksamhet kring varför företagen väljer att arbeta hållbart, det kan som Sprinkle och 

Maines (2010) uttrycker det bero av en moralisk plikt och osjälviskhet, men även av att skapa 

en image att visa upp (Sprinkle & Maines, 2010; Husted & Allen, 2007). Hastings (2016) skriver 

att hållbarhetsarbete kan utnyttjas till förmån för ekonomiska fördelar och bidra till en sämre 

moral. Vikten av att företag tar sitt ansvar för hållbarhet betonar alla informanter (Guest 

Relations Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 2017; Acting Director Sustainable 

Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017) och denna vikt 

uttrycker även forskningen (De Bettignies & Lépineux, 2005; Ostrom, 2010; Carroll & 

Shabana, 2010). Företagen behöver ta ansvar nu för att värna om den egna verksamhetens 

möjligheter och framtiden (De Bettignies & Lépineux ,2005). Denna förmåga, ansvaret för hur 

företaget påverkar samhället är grunden i CSR arbete (EUR-Lex, 2011; Barnett, 2007).  

Begreppet hållbarhet är komplext, detta framgår både från informanterna (Acting Director 

Sustainable Business, 2017; General Manager Alvik, 2017) och i litteraturgenomgången 

(Strand m.fl., 2015). Alla informanter definierar begreppet på ett liknande sätt, där hållbarhet 

är ett önskvärt mål. Målet innebär att en hållbar kombination av hänsyn och balans mellan de 

tre perspektiven miljö, socialt ansvar och ekonomi uppnås. (jmf. Guest Relations Manager, 
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2017; Acting Director Sustainable Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017; General 

Manager Alvik, 2017). Även Simons (1995, s. 4) beskriver att det krävs balans mellan olika 

aspekter, för att nå mål. Hållbarhet är ett ständigt ansvar i att inte bara förbruka resurser, utan 

att ta hänsyn till framtiden. (jmf. Guest Relations Manager, 2017; Acting Director Sustainable 

Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017; General 

Manager Järva krog, 2017) Denna definition liknar Brundtlandrapportens beskrivning av 

hållbar utveckling, vilken uttrycker att dagens behov inte får riskera framtidens behov, som 

används av flera forskare (ex. Bebbington & Larrinaga, 2014; Strand m.fl., 2015; Contrafatto 

& Burns, 2013). De tre perspektiven ingår även i de faktorer CSR tar hänsyn till (Dahlsrud, 

2008).  

Inom TBL är det också dessa tre perspektiv som dominerar (Slaper & Hall, 2011; Sherman, 

2012), att TBL inkluderar dem beror enligt Elkington (2004) på att det ekonomiska perspektivet 

krävs för att motivera företag till hållbarhetsarbetet. Alla informanter belyser Scandics sociala 

och miljömässiga ansvar (Guest Relations Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 

2017; Acting Director Sustainable Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017; General 

Manager Alvik, 2017). General Manager Järva Krog (2017) och Acting Director Sustainable 

Business (2017) påpekar att Scandic även har ett ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska 

ansvaret är ett vanligt fokus för företagen (jmf. Carroll & Shabana, 2010; Sprinkle & Maines, 

2010; Elkington, 2004) och Davis (1973) skrev att det är ett företags skyldighet att skapa vinst. 

Alla beslut som tas hos Scandic utgår från hur de kan påverka miljön och hållbarheten 

(General Manager Järva Krog, 2017). General Manager Alvik (2017) säger att det inte handlar 

om att göra det lättaste utan att vara konsekvent och alltid tänka hållbart. I forskningen framgår 

det att hållbarhetsarbetet kan innebära att beslutsfattandet inte främst baseras på det 

ekonomiska perspektivet (Davis, 1960; Carroll & Shabana, 2010; Anas m.fl., 2015). Att agera 

utifrån de tre perspektiven miljöpåverkan, socialt ansvar och ekonomiska prestationer, TBL, 

ger företag ett bra underlag för att påverka och utvärdera beslut på lång sikt (Slaper & Hall, 

2011). 

5.1.1 Hushålla med resurserna  

Hushållning av resurser är ett vedertaget sätt att förklara ekonomi (jmf. Backhouse & Medema 

2009; Ellis, 1950). Guest Relations Manager (2017) framhåller att hushållning av resurser kan 

leda till kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Det är även kärnpunkten i hur målet 

hållbarhet kan uppnås (Strand m.fl., 2015). Detta eftersom målet kräver att hållbar utveckling 

eftersträvas, vilket innebär att resursförbrukningen bör regleras (jmf. Bebbington & Larrinaga, 

2014; Strand m.fl., 2015; Contrafatto & Burns, 2013). Alla informanter är eniga om vikten av 

att Scandic arbetar med hållbar utveckling och hushåller med resurserna (Guest Relations 

Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 2017; Acting Director Sustainable Business, 

2017; Housekeeping Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017). Guest Relations 

Manager (2017) uttrycker det som ett hållbarhetsperspektiv. General Manager Järva Krog 

(2017) beskriver att detta regleras genom riktlinjer från huvudkontoret.  
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Företagen ska enligt De Bettignies och Lépineux (2005) och Bohdanowicz (2006) ta ansvar 

för sin förbrukning och hushålla med resurserna, något Guest Relations Manager (2017) och 

General Manager Järva Krog (2017) instämmer med, det är Scandics ansvar att arbeta 

hållbart och det gör organisationen genom att minska resursförbrukningen och i valet av 

produkter. Scandic arbetar ständigt med att undersöka miljövänliga alternativ och 

resursbesparande insatser (General Manager Järva Krog, 2017).  

Exempel på minskad resursförbrukning som även bidragit till kostnadsbesparingar är 

konceptet Häng upp handduken, som medförde att tvättmedelsförbrukningen minskat med 3 

ton per år (Acting Director Sustainable Business, 2017). Matavfallsprogrammet Scandic 

bedriver minskar kostnaderna med 100 000 kr per hotell och år, vilket blir stora summor för 

223 hotell (Acting Director Sustainable Business, 2017). Även att engångsförpackningarna 

tagits bort från hotellet har lett till en stor kostnadsbesparing tillägger General Manager Järva 

Krog (2017). Både Acting Director Sustainable Business (2017) och General Manager Järva 

Krog (2017) framhåller att den effekt Scandic uppnådde genom sitt eget kolsyrade vatten 

påverkade såväl förbrukade resurser, miljö och ekonomi på ett positivt sätt. General Manager 

Alvik (2017) poängterar att det är bra att göra det enkelt också för kunderna att ha 

hållbarhetstänket, att återvinna och hushålla med resurserna även genom små insatser. 

Arbetet med hållbarhet genererar ekonomiska fördelar, såsom sänkta kostnader, ökade 

intäkter och ett starkare varumärke (Scandic, 2017, s. B). Något som stöds av forskningen 

(bl.a. Weber, 2008; Husted & Allen, 2007; Sprinkle & Maines, 2010) och vidare diskuteras 

under 5.3.1. Arbetet med hållbarhet är positivt på lång sikt och medför ett bra resultat om det 

är väl genomtänkt och har bra riktlinjer (Guest Relations Manager, 2017). Som Acting Director 

Sustainable Business (2017) uttrycker sig “We don’t run sustainability projects, we run projects 

that are sustainable”. 

5.2 Styra mot mål och Simons styrverktyg 

Riktlinjer och policys påverkar hotellens initiativ till att arbeta hållbart menar Melissen m.fl. 

(2016). Enligt Guest Relations Manager (2017) har Scandic samma riktlinjer i hela 

organisationen, vilket gör att hela organisationen arbetar på samma sätt.  “Jag skulle säga att 

vi jobbar som alla andra Scandic Hotell, vi följer ju alla samma policy” (Guest Relations 

Manager, 2017). Detta kan liknas vid Simons (1995, s. 39) verktyg för begränsningar som 

används för att tydliggöra riktlinjer för medarbetare, och att en lägre grad av bevakning då 

krävs från ledningen.  Guest Relations Manager (2017) säger att hållbarhetstänket är både på 

gräsrotsnivå och högst upp i organisationen. Detta kan uppnås med verktyg för samspel  

genom informationsutbyte och att ledningen involverar medarbetarna i beslutsprocessen 

(Simons, 1995, ss. 96, 123, 127).  Simons (1994) och Pondeville m.fl. (2013) skriver att 

riktlinjer hjälper företagsledare att påverka arbetet i organisationen i linje med dess mål. Otley 

(1999) framhäver dock att det inte finns ett enda sätt att styra mot mål, utan riktlinjer och 

strategier behöver anpassas utefter målen och varje organisations yttre och inre förhållanden. 

På samma sätt påpekar även Guest Relations Manager (2017) att organisationens storlek och 

inriktning påverkar utformningen av riktlinjerna. De enskilda hotellen kan inte skilja sig från de 

officiella riktlinjernas bestämmelser, men kan bedriva hållbara aktiviteter utöver dem och 

anpassa sina strategier därefter (Guest Relations Manager, 2017).  
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Scandics övergripande hållbarhetsstrategi innefattar att de ska vara inspirerande, 

engagerande och ansvarsfulla (Acting Director Sustainable Business, 2017; General Manager 

Järva Krog, 2017) och vilar på avtal och miljömärkningar, samt affärsplanen och 

målformuleringar. Varje år revideras strategin och följs upp (Acting Director Sustainable 

Business, 2017) och implementeringen av strategin sker sedan med policys och riktlinjer 

(Scandic, 2016; Guest Relations Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 2017). I 

litteraturgenomgången framgår det att strategier används för att beskriva vilka resurser som 

ska förbrukas för att uppnå mål (Anthony, 1965; Otley, 1999) och Scandic upprättar en strategi 

för sin resursförbrukning, där handlingsplanen berör olika områden. De ska vara ledande 

framför konkurrenterna, de ska vara ett föredöme och ansvarsfulla. (Acting Director 

Sustainable Business, 2017). Jämförelsevis förklarar Simons (1995) en strategi på liknande 

sätt, där en organisations strategi är en handlingsplan för konkurrensposition och 

övergripande framtidsutsikt.  

5.2.1 Integrera hållbarhet  

Acting Director Sustainable Business (2017) säger att hållbarhet integreras i Scandics dagliga 

verksamhet och genomsyrar allt de gör, vilket en strategi enligt Simons (1995, ss. 13) bör göra 

för att fungera, där medarbetarnas beteende och synen på arbetet bör stämma överens med 

organisationens. General Manager Järva Krog (2017) förmedlar också att det är viktigt att 

integrera hållbarhet i verksamhetens dagliga arbete, samtidigt som det är av vikt att arbetet 

med hållbarhet fortskrider (Acting Director Sustainable Business, 2017; General Manager 

Järva Krog, 2017). Vikten av kontinuitet är något som också Simons (1995, ss. 56–58) 

framhåller.  

Hållbarhetsarbetet inom Scandic är integrerat i deras beteendemönster, General Manager 

Järva Krog (2017) säger att “det finns i vårt DNA” och General Manager Alvik (2017) anser att 

“det är en självklarhet det ligger i generna, i ryggmärgen (General Manager Alvik, 2017).  

Arjaliés och Mundy (2013) förklarar det som att medarbetarnas värderingar ska vara i linje 

med organisationens. För att uppnå ett önskvärt beteende hos medarbetarna utbildas 

personalen inom hållbarhet (General Manager Järva Krog, 2017; Acting Director Sustainable 

Business, 2017). Genom utbildning kan, enligt Simons (1995, ss. 56–58) en organisations mål 

och värderingar förmedlas så att medarbetarna arbetar utefter organisationens önskan, vilket 

forskaren förklarar som genom verktyg för värderingar.  

Som ovan nämnt, är det viktigt för Scandic att hållbarhet genomsyrar hela organisationen och 

innefattas i allt de gör. Det leder även till att det inte blir ansträngande att arbeta hållbart. 

(Acting Director Sustainable Business, 2017; General Manager Alvik, 2017). Dock är det en 

utmaning att förankra hållbarhet i hela verksamheten med 15 000 anställda, anger Acting 

Director Sustainable Business (2017). Simons (1995, s. 127) skriver att det blir svårare för 

ledningen i stora organisationer att förmedla sin vision till medarbetarna. En viss grad av 

decentralisering krävs då och verktyg för utvärdering och uppföljning kan användas för att 

besluten ska fattas i linje med organisationens mål (Simons, 1995, ss. 59-60). Simons (1995, 

s. 8) menar att alla de fyra styrverktygen (eng. four levers of control) kan användas för att 

harmonisera och balansera medarbetarnas beteende utefter organisationens mål.  
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Scandic förmedlar sin vision och sina värderingar till medarbetarna genom värdeord. 

Värdeorden används för att medarbetarna ska förstå visionen och arbeta mot Scandics mål. 

(General Manager Alvik, 2017) Simons (1995, s. 34) förklarar detta som styrverktyg för 

värderingar, vilket påverkar företagskulturen och uppmuntrar medarbetarna så deras mål och 

värderingar överensstämmer med organisationens mål. Därmed kan organisationer uppfylla 

mål i större utsträckning, menar Cugueró-Escofet och Rosanas (2013). På samma sätt 

framhäver Guest Relations Manager (2017) att en stark kultur är en viktig drivkraft för 

framgång. Även Simons (1995, s.127) betonar vikten av ett gemensamt mål i hela 

organisationen, speciellt när en organisation växer och blir äldre. Ett sådant mål är något flera 

forskare framhåller är viktigt för måluppfyllelse (Malmi & Brown, 2008; Lueg & Radlach, 2016; 

Chenhall, 2003; Otley, 1999). Värdeorden inom Scandic är verktyg som underlättat 

kommunikationen och skapat önskvärt beteendemönster (Guest Relations Manager, 2017), 

vilket är syftet med verktyg för värderingar (Widener, 2007; Simons, 1995, ss. 56–58). 

Tillsammans med de andra styrverktygen kan en enhetlig företagskultur uppnås och 

medarbetarna styras mot organisationens mål (Simons, 1995). 

Informanterna är eniga om att styrning mot hållbarhet är positivt, det ger vinster till både 

samhället och Scandic (Guest Relations Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 2017; 

Acting Director Sustainable Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017; General Manager 

Alvik, 2017). Burke och Logsdon (1996) menar dock att förståelse för hållbarhet är viktigt. Med 

genomtänkta riktlinjer leder arbetet till bra resultat. (Guest Relations Manager, 2017; General 

Manager Järva Krog, 2017; Acting Director Sustainable Business, 2017; Housekeeping 

Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017) Enligt Simons (1995, ss. 59–60) är även 

affärsplanen ett verktyg för att styra medarbetare i riktning mot organisationens mål. General 

Manager Alvik (2017) framhåller att Scandic ser affärsplanen som sitt viktigaste styrverktyg, 

eftersom det är där policyn och riktlinjerna för hållbarhet integreras med verksamheten. Detta 

kan också liknas vid verktyg för samspel, där kontakten mellan ledningen och medarbetarna 

bidrar till att de övergripande målen förenas med verksamheten (jmf. Simons, 1995, ss. 96, 

123). Integreringen är något som Burke och Logsdon (1996) också påpekar är viktigt, för att 

göra bra investeringar i hållbarhetsarbetet. Dock behöver företagsledare ha kunskap om och 

förstå hållbarhetsarbetet och dess konsekvenser, menar Scanlon (2006) och Horng m.fl. 

(2017). 

5.2.2 Mäta, rapportera och följa upp mål 

Hållbarhetsmålet uppnås då balans råder mellan ekonomi, miljö och socialt ansvar, vilket sker 

genom hållbar utveckling, en hänsyn till framtiden och ett ansvar för omgivningen (jmf. Strand 

m.fl. 2015, Bebbington & Larrinaga, 2014; Contrafatto & Burns, 2013; Guest Relations 

Manager, 2017; Acting Director Sustainable Business, 2017; Housekeeping Manager, 2017; 

General Manager Alvik, 2017). År 2017 är socialt ansvar en central del av Scandics 

hållbarhetsmål och de vill ta ett större samhälleligt ansvar än vad som krävs av dom, vilket 

framgår i deras affärsplan (Scandic, 2017). Samtidigt vill företaget också skapa ekonomiska 

fördelar (General Manager Järva Krog, 2017). Davis (1973) påstod att företag har en 

skyldighet att ta socialt ansvar och bidra till samhällets välfärd, utöver att skapa vinst. På 

samma sätt skriver Contrafatto och Burns (2013) att vinst är en viktig utgångspunkt i företag, 

men att hållbara vinster bör uppmuntras.  
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Scandics målsättningar utgår från intressenters efterfrågan, likväl som det utgår från ett 

hållbart förhållningssätt. De vill vara goda medborgare (Acting Director Sustainable Business, 

2017; Scandic, 2017, s. 10; General Manager Järva Krog, 2017), vilket Sprinkle och Maines 

(2010) menar kan vara en anledning till att företag engagerar sig i hållbarhet. Dahlsrud (2008) 

poängterar att intressenters efterfrågan bör utgås ifrån i en policy, något som Horng m.fl. 

(2017) instämmer i och tillägger att hotellföretag sedan kan inkludera hållbarhet för att behålla 

konkurrenskraft. Goodman (2000) framhåller också att intressenter i Skandinavien efterfrågar 

hållbarhet. Scandic anpassar och planerar sin verksamhet utefter gästernas behov, de 

enskilda hotellen styrs utefter de övergripande målen (Scandic, 2017) och ställs i förhållande 

till konkurrenterna (Acting Director Sustainable Business, 2017). General Manager Järva Krog 

(2017) och Acting Director Sustainable Business (2017) berättar att varje hotell sätter upp 

egna mål i samråd med sin personal, med utgångspunkt i de övergripande målen. Nya mål 

bildas när ett är uppnått (General Manager Järva Krog, 2017). Att involvera personalen i beslut 

kan enligt Goodman (2000) leda till ett mer effektivt samspel med kunderna. Chenhall (2003) 

skriver att det är viktigt att de övergripande målen sammankopplas med verksamhetens 

delmål. Forskaren menar att de övergripande målen då genomsyrar hela organisationen och 

uppnås bättre på det sättet. Detta förklarar Simons (1995, ss. 96, 123) som verktyget för 

samspels funktion. Acting Director Sustainable Business (2017) framhäver att det är viktigt att 

hotellen själva kan påverka genom egna målformuleringar.  

Mål är också viktiga att mäta och följa upp. Med hjälp av nyckeltal ger det ett historiskt 

perspektiv på organisationen, utveckling synliggörs och kan jämföras. (Housekeeping 

Manager, 2017; Guest Relations Manager, 2017; General Manager Järva Krog, 2017; Slaper 

& Hall, 2011) Simons (1995, ss. 59-60) menar att verktyg för utvärdering och uppföljning 

används för återkoppling och att medarbetare då motiveras bättre till beslutsfattning i linje med 

organisationens mål. Även Otley (1999) framhåller vikten av att mäta och följa upp mål, 

samtidigt som Weber (2008) framhåller vikten av att mäta hållbar utveckling. Flera av 

informanterna i den empiriska undersökningen förklarar att mätning av mål är ett bra sätt att 

behålla kontroll och en stor anledning till att Scandic lyckas minska sin resursförbrukning 

(Guest Relations Manager, 2017; General Manager Alvik, 2017; Housekeeping Manager, 

2017). Det kan liknas vid verktyg för utvärdering och uppföljning som kan användas för bland 

annat kontroll (Simons, 1995, ss. 59–60). Enligt Sherman (2012) samt Slaper och Hall (2011) 

kan ett företags hållbara prestationer mätas och rapporteras genom TBL. Guest Relations 

Manager (2017) och General Manager Järva Krog (2017) berättar att Scandics mätningar 

består bland annat av att väga avfall och medarbetarundersökningar. Dock framhåller 

informanterna att vissa hållbarhetsfaktorer är svåra att mäta, något som Slaper och Hall (2011) 

och Sherman (2012) också framhåller. Forskarna skriver samtidigt att TBL underlättar vid 

kommunikation av hållbarhetsarbetet, till skillnad från mer begränsade, traditionella rapporter.  

Sherman (2012) menar att årsredovisningar har svårt att framhäva arbetet med hållbarhet i 

rapporten. Contrafatto och Burns (2013) förklarar att redovisning antagligen kommer behöva 

förändras i takt med hållbarhetsutvecklingen. Scandics hållbarhetsarbete ska inte bara spridas 

inom organisationen, det är även av vikt att belysa arbetet som bedrivs externt, det behöver 

kommuniceras till både medarbetare och gäster (Acting Director Sustainable Business, 2017). 

Detta påtalas även av Burke och Logsdon (1996), det är viktigt att skapa förståelse för 

fördelarna av arbetet, hos intressenter och i organisationen, vilket Sherman (2012) skriver att 

traditionell redovisning och rapportering har svårt att göra, men TBL har bättre förmåga till. 

Långsiktiga beslut kan tas och utvärdering sker lättare med TBL (Slaper & Hall, 2011).  
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5.3 Ta ansvar och arbeta hållbart  

Scandic ser sig själva som pionjärer inom CSR (Scandic Hotels Group, u.å., c). CSR innebär 

att företagen kompenserar samhället för den påverkan de har och verkar för ett tryggare 

samhälle (Barnett, 2007) och för Scandic innebär det omtanke om gäster, medarbetare och 

miljö (Housekeeping Manager, 2017). Scandic ger tillbaka till samhället genom aktiviteter som 

gynnar samhället och miljön, det kan vara allt från att handikappanpassa hotellen (Scandic 

Hotels Group, 2007; Acting Director Sustainable Business, 2017; Housekeeping Manager, 

2017) till att erbjuda rättvisemärkt kaffe (Scandic Hotels Group, 2007). En annan viktig del i 

Scandics hållbarhetsarbete innefattar återvinning, återanvändning, miljövänliga produkter och 

minskning av matsvinnet (jmf. Scandic, 2017; General Manager Alvik, 2017; General Manager 

Järva Krog, 2017; Guest Relations Manager, 2017).  

Enligt Davis (1973) är CSR det ansvar företagen tar som ligger bortom de ekonomiska och 

rättsliga krav som finns. Det handlar om att ta sitt ansvar, vara en samhällsaktör och göra mer 

än vad som krävs (Scandic, 2017). För att vara en god samhällsaktör styrs hotellen, som ovan 

nämnt (5.2), med hjälp av värdeord, ett av dem innebär att Scandic ska vara 

omhändertagande, Be Caring (Acting Director Sustainable Business, 2017). För att vara 

omhändertagande har de startat ett koncept, Scandic i Samhället, som innebär att de ska 

bidra till ett säkrare och bättre samhälle (Scandic, 2017). I årsredovisningen framgår det att 

Scandic i samhället är en viktig faktor för Scandics framgång (Scandic, 2017). Scandic i 

samhället är ett sätt att arbeta med CSR (Scandic Hotels Group, 2007). 

Företagens handlingar ska bidra till samhällets välfärd enligt Dodd (1932) något även General 

Manager Alvik (2017) påpekar, att Scandic ska vara en bidragande aktör i samhället. Det är 

även av vikt att kunna visa effekterna av arbetet och det kan göras genom strategier som 

utvecklar relationer till intressenter samtidigt som välfärden förbättras (Carroll & Shabana, 

2010).   

5.3.1 Ekonomiskt ansvar  

Det finns ett nära samband mellan ekonomi och hållbarhet enligt Acting Director Sustainable 

Business (2017) och General Manager Järva Krog (2017). Även flera forskare påtalar att det 

finns ett samband mellan hållbarhetsarbete och ekonomiska fördelar (ex. Wagner, 2010; 

Weber, 2008; Carroll & Shabana, 2010; Husted & Allen, 2007). Carroll och Shabana (2010) 

påpekar att en motivator för hållbarhetsarbetet är de ekonomiska fördelarna och att de bör 

framhävas eller bevisas. Att hållbarhetsarbetet genererar ekonomiska fördelar, är något alla 

informanter upplyser om (General Manager Järva Krog, 2017; Guest Relations Manager, 

2017; General Manager Alvik, 2017; Housekeeping Manager, 2017; Acting Director 

Sustainable Business, 2017). Denna förmåga och att den är av stor vikt, uttrycks även av EU-

kommissionen (European Commission, 2017) vilket stöds av bland annat Husted och Allen 

(2007), Sprinkle och Maines (2010) och Weber (2008). Det kan dock vara svårt att bevisa att 

hållbarhetsarbetet leder till ekonomiska fördelar hävdar Acting Director Sustainable Business 

(2017) och General Manager Järva Krog (2017), vilket får stöd av flera forskare (bl.a. Barnett, 

2007; Carroll & Shabana; 2010; Cochran, 2007). Detta kan bero på att det är svårt att särskilja 

vilken aktivitet som skapar vilken effekt enligt Weber (2008). Hållbarhetsarbetet behöver 

fungera tillsammans med företagets ekonomiska ansvar, lyckligtvis fungerar det bra, påpekar 

Acting Director Sustainable Business (2017). I den empiriska undersökningen framgick det att 
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Acting Director Sustainable Business (2017) såg ett samband att “om en organisation är dålig 

på att visa den ekonomiska utkomsten kommer de ha svårt att genomföra sitt 

hållbarhetsarbete”, vilket inte är något som framgått i litteraturgenomgången.  

Scandic har stränga miljömärkningar uppger Housekeeping Manager (2017), Acting Director 

Sustainable Business (2017) och General Manager Alvik (2017), dessa är en kvalitetsstämpel 

som kostar pengar både i tid och resurser (Acting Director Sustainable Business, 2017). 

Påståendet att hållbarhetsarbete och dess aktiviteter är en kostnad får även stöd i forskningen 

(jmf. Sprinkle & Maines, 2010; Wagner, 2010). Acting Director Sustainable Business (2017) 

och General Manager Alvik (2017) uttrycker vikten av att kostnaderna ska motiveras och att 

arbetet ska bevisas för kunderna och intressenter om aktiviteterna ska kunna genomföras. 

Liknande iakttaganden har även gjorts av bland andra Sprinkle och Maines (2010), Cochran 

(2007) och Burke och Logsdon (1996). Guest Relations Manager (2017) misstänker att det är 

billigare att köpa utan miljökrav, men säger att gästerna gärna betalar extra för att veta att de 

inte skadar miljön. 

Det är viktigt att hållbarhetsbudskapet och arbetet förmedlas både inom och utanför 

organisationen, för att alla ska veta varför satsningar sker och vilken nytta de bidrar till, anser 

General Manager Alvik (2017). Den interna förmedlingen stöds som tidigare nämnts (se 5.2) 

av Simons (1995). Enligt Wagner (2010) är extern förmedling av hållbarhetsarbetet något som 

är essentiellt för att till fullo utnyttja aktiviteternas förmåga att skapa ekonomiska fördelar, 

annars finns det en risk att kostnaderna överstiger nyttan. 

Värdeord vars funktion redan nämnts (se 5.2), kan enligt Acting Director Sustainable Business 

(2017) tillsammans med hållbarhetsarbetet bidra till mer lojala och nöjda medarbetare, med 

högre moral. Nöjda medarbetare är drivkraften i verksamheten, detta ger intäkter och driver 

verksamheten framåt (Acting Director Sustainable Business, 2017). Även Cochran (2007) 

beskriver att omtanke om sina personalresurser kan bidra till en högre arbetsmoral, vilket kan 

skapa ekonomiska fördelar. Housekeeping Manager (2017) säger att hållbarhetsarbetet även 

lockar medarbetare till organisationen, ett påstående som får stöd från flera forskare (Sprinkle 

& Maines, 2010; Carroll & Shabana, 2010; Cochran, 2007). 

Sprinkle och Maines (2010) och Maletic m.fl. (2015) anser att hållbarhetsaktiviteter kan 

förstärka en organisations relation till kunderna och kundernas lojalitet. Detta är viktigt att 

värna om eftersom även det skapar intäkter, “Det är väldiga summor vi tjänar på att vara 

miljömässiga. Samhällsekonomiskt vi minskar utsläpp och avfall men största vinsten som vi 

ser tror jag är kundlojalitet, köpvilja från kunderna” berättar General Manager Alvik (2017). 

Många väljer Scandic på grund av deras hållbarhetsarbete, (jmf. Acting Director Sustainable 

Business, 2017; General Manager Järva Krog, 2017; General Manager Alvik, 2017). Valet kan 

enligt General Manager Alvik (2017) bero av att gästernas värderingar överensstämmer med 

Scandics. Hållbarhetsarbetet stärker Scandics varumärke (Scandic, 2017) och Guest 

Relations Manager (2017) beskriver att hållbarhetsarbetet har förmåga att skapa goodwill och 

locka nya gäster. Näringssektorn är avgörande för Scandics fortlevnad, i årsredovisningen 

uppger organisationen att klientelet till största del är företagskunder (Scandic, 2017). 

Hållbarhetsarbetet medför att de vinner upphandlingar, vilket leder till ökade intäkter (jmf. 

Acting Director Sustainable Business, 2017; General Manager Järva Krog, 2017) Husted och 

Allen (2007) skriver att produktdifferentiering, genom att använda CSR som ett utmärkande 
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drag, kan skapa konkurrensfördelar. Carroll och Shabana (2010), Maletic m.fl. (2015) och 

Weber (2008) uttrycker det som att CSR-aktiviteterna ett företag utför genererar 

konkurrensfördelar, Sprinkle och Maines (2010) menar att media uppmärksammar 

hållbarhetsaktiviteter vilket ger organisationen gratis marknadsföring. När aktiviteterna 

exponeras i media bidrar det enligt Husted och Allen (2007) till att attrahera nya kunder och 

att organisationens anseende påverkas positivt. 

Aktiviteterna som genomförs för miljön leder till ekonomiska fördelar, hållbarhetsarbete är en 

win-win situation (General Manager Järva Krog, 2017; General Manager Alvik, 2017; 

Housekeeping Manager, 2017). Samhället och företag kommer gynnas när företagen ser på 

hållbarhetsarbetet som en långsiktig investering (Burke & Logsdon, 1996).  

5.3.2 Hållbar utveckling och framtiden 

När Scandic blickar framåt vill de fortsätta med hållbarhetsarbetet på det sätt de gör år 2017, 

men bli ännu bättre (General Manager Järva Krog, 2017; Housekeeping Manager, 2017). 

Guest Relations Manager (2017) berättar att Scandic ständigt letar efter nya hållbara metoder, 

vilket kan leda till ekonomiska fördelar i framtiden. El Aziz och Fady (2013) beskriver att en 

organisation måste arbeta med bland annat utveckling och konkurrensmedel för att överleva 

på lång sikt. Slaper och Hall (2011) anser att alla beslut på lång sikt kan gynnas av att ta 

hänsyn till företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Den tekniska 

utvecklingen bör sträva efter hållbara lösningar enligt Elkington (2004) och Scandic är 

medvetna om att de behöver vara öppna för teknikens framfart (Guest Relations Manager, 

2017; General Manager Alvik, 2017). Guest Relations Manager (2017) önskar exempelvis att 

hotellen kunde bli mer självförsörjande, genom solpaneler på taket och liknande investeringar.  

Det kommer krävas en öppenhet för förändringar för att kunna utnyttja innovativa tankesätt 

som leder till ett bättre hållbarhetsarbete (General Manager Järva Krog, 2017). Simons (1995, 

ss. 3–4) hävdar att det inte går att förlita sig på de traditionella styrverktygen för att anpassa 

sig till förändringarna i omvärlden och det är viktigt att främja medarbetarnas kreativitet och 

innovationsförmåga. På samma sätt förmedlar Otley (1999) att strategier måste anpassas 

efter de omgivande förutsättningarna. Med hjälp av motiverande och framtidsinriktad 

information främjas innovativa aktiviteter (Bedford, 2015). Acting Director Sustainable 

Business (2017) anser, att de behöver hitta nya lösningar för en hållbar utveckling och “de 

som sitter på svaren är de som jobbar med det här i vardagen” enligt Acting Director 

Sustainable Business (2017). Merchant och Van der Stede (2007) uttrycker sig liknande, det 

är de anställda som tar organisationen framåt. Det är därför medarbetarna behöver styras mot 

organisationens mål (Malmi & Brown, 2008; Lueg & Radlach, 2016). Vidare hävdar Acting 

Director Sustainable Business (2017) att Scandic har lyckats involvera sina medarbetare i 

hållbarhetsarbetet och det har lett till framgång inom området. Även i årsredovisningen 

(Scandic, 2016) framgår det att det är tack vare medarbetarna som framgången uppnås. Dock 

är det ett kontinuerligt arbete och de behöver fortsätta lägga vikt på att integrera 

hållbarhetsperspektivet hos organisationen och medarbetarna (Guest Relations Manager, 

2017; General Manager Alvik, 2017). Organisationens mål och värderingar ska genomsyra 

allt och det är viktigt att arbetet fortskrider enligt Simons (1995, ss. 56–58). Housekeeping 

Manager (2017), ser också vikten av kontinuitet och att inspirera andra att följa deras fotspår.  
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Som tidigare nämnt (se 5.2) belyser flera forskare att förståelse för arbetet mot en hållbar 

utveckling är av vikt, det krävs förståelse för vilka fördelar och kostnader det kan medföra 

(Sprinkle & Maines, 2010). Scandic påbörjade enligt Goodman (2000) sitt arbete med att 

sprida budskapet under 1990-talet. General Manager Alvik (2017) understryker att Scandic 

behöver bli ännu bättre på det, då det sannolikt blir ännu viktigare att marknadsföra sina 

aktiviteter och förmedla budskapet i framtiden. Återigen påtalas medarbetarnas vikt och att de 

bör nyttjas för att upplysa gästerna om Scandics hållbarhetsarbete (General Manager Alvik, 

2017). Forskare instämmer, under avsnitt 5.3.1 framgår det att Wagner (2010) anser att 

marknadsföring av aktiviteterna är av vikt och Burke och Logsdon (1996) påtalar vikten av att 

skapa förståelse internt och externt.  

Medvetenheten för hållbarhetsfrågor fortsätter att öka och två av informanterna anser att 

hållbarhetsarbete kommer bli ännu viktigare (Guest Relations Manager, 2017; General 

Manager Alvik, 2017) och flera forskare anser att företagens hållbarhetsarbete är av vikt (jmf. 

De Bettignies & Lépineux, 2005; Elkington, 2004; Carroll & Shabana, 2010; Cochran, 2007; 

Davis, 1973). Om företagen ska kunna verka och vara lönsamma i framtiden, krävs att de tar 

sitt ansvar nu (De Bettignies & Lépineux 2005). En hållbar utveckling uppnås genom 

hushållande av resurserna (Gabaldon & Gröschl, 2015; Carroll & Shabana, 2010; De 

Bettignies & Lépineux, 2005). Guest Relations Manager (2017) ser en framtid där hållbarhet 

är trendigt. Det gäller att hela tiden ha hållbarhet i medvetandet (General Manager Alvik, 2017; 

Housekeeping Manager, 2017). Skandinaviska invånare är engagerade i miljö (Goodman, 

2000; Strand m.fl., 2015) och det har enligt Goodman (2000) varit en bidragande faktor till 

Scandics framgång inom hållbarhet.  
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6. Slutsats 
 

I slutsatserna sammanfattas analysen och svaret på forskningsfrågan redogörs, samt en beskrivning 

av hur studien uppfyller syftet och förslag till vidare forskning inom området. 

 
För att besvara syftet, att beskriva hur en serviceorganisation kan styra mot hållbarhet och 

uppnå ekonomiska fördelar skapades den teoretiska referensramen och intervjuer med 

representanter för Scandic hotell i Sverige genomfördes. Resultatet som redogörs i 

empirikapitlet, är en beskrivning av hur och varför organisationen arbetar och styr mot 

hållbarhet samtidigt som de uppnår ekonomiska fördelar. Forskningsfrågan är hur styr 

organisationen Scandic Hotels sin verksamhet i Sverige för att uppnå hållbarhet och 

ekonomiska fördelar? 

Analysen visade att för att redogöra hur en serviceorganisation styr mot ett visst mål krävs det 

förståelse kring varför organisationen arbetar mot målet. Kunskap krävs kring varför det 

specifika målet valdes och vilka bakomliggande faktorer som påverkat målformuleringen. 

Forskningen antyder att hur hållbarhetsarbetet utformas, kan bero av varför arbetet bedrivs, 

om anledningen är att visa upp en fasad av miljöhänsyn eller om det är ett moraliskt ansvar. 

Scandics representanter uppger att organisationen arbetar mot hållbarhet eftersom de har ett 

ansvar i att bevara resurserna, skapa en bättre framtid och ekonomisk utveckling. De känner 

ett hållbarhetsansvar som inkluderar det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret och 

alla Scandics beslut, utgår från ett hållbarhetsperspektiv. Scandic arbetar även med hållbarhet 

för att förbättra relationerna till sina intressenter och för att hållbarhet efterfrågas, vilket innebär 

att hållbarhet skapar affärer. 

När anledningen till varför arbetet bedrivs är klargjort, riktas frågan till hur organisationen styr 

mot och formulerar målen. Scandic arbetar både mot hållbarhet och ekonomiska fördelar. De 

styr genom målsättningar, vilka baseras på efterfrågan och hållbarhet, men även ekonomiskt 

ansvar, avtal, certifieringar och miljökrav. Målen formuleras i flera steg, både övergripande 

från huvudkontoret och genom mål för de enskilda avdelningarna och hotellen. De vill även 

genom sina mål och sitt arbete inspirera andra organisationer att ta ansvar för en hållbar 

utveckling. 

Scandic använder sig av gemensamma strategier och policys, dessa integreras i affärsplanen. 

De behöver vara enhetliga och genomsyra allt arbete. Detta sker genom en uniform 

företagskultur och standardiseringar samt genom arbetet med värdeord och verktyg för 

värderingar. För att uppnå mål måste medarbetare styras så de strävar efter samma mål som 

organisationen. Därför är det viktigt att de enskilda hotellen och individerna kan påverka 

målsättningarna, detta är möjligt på Scandic. Scandic styr mot hållbarhet genom att tillvarata 

medarbetarnas förslag, de är även viktiga representanter för organisationen och deras 

engagemang är nyckeln till framgång. För att kunna styra mot hållbarhet framgick det i 

analysen att kunskap och förståelse för ämnet krävs. En annan viktig faktor vid styrning mot 

mål är att dessa måste mätas, rapporteras och följas upp om de ska ha effekt och bli möjliga 

att nå. Detta kan ske på olika sätt, Scandic sätter exempelvis sina mål i förhållande till andra 

inom samma bransch. Enhetliga riktlinjer behövs för att styra, men de behöver anpassas efter 

organisationens förutsättningar och mål, bra policys ger bra resultat. Den fria viljan är viktig, 

varje hotell måste minst uppfylla kraven från central nivå, men får göra mer.  
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Styrningen mot hållbarhet sker genom att det är integrerat i verksamheten, även rent praktiskt 

i varje arbetsmoment. Scandic arbetar med hållbarhet genom aktiviteter och koncept, som är 

en viktig faktor för deras framgång. Hållbarhetsarbetet sker även genom bland annat 

återvinning, återanvändning och avfallsreducering och genom att hushålla med resurserna. I 

exemplen på Scandics hållbarhetsarbete (se 5.1) syns det tydligt att ekonomiska fördelar kan 

skapas genom hushållning av resurser. Det framgår även att om fler aktörer arbetar på samma 

sätt ackumuleras fördelarna. Det långsiktiga perspektivet är viktigt, aktiviteterna har förmåga 

att skapa fördelar för företaget och är menade att skapa fördelar för omgivningen, det är win-

win för framtiden. 

Hållbarhet och ekonomi hör ihop. Det framgår i analysen att hållbarhetsarbete genom styrning, 

planering och strategiskt arbete kan generera direkta eller indirekta ekonomiska fördelar. Det 

framgår även att arbetet kostar pengar. För att motivera arbetet behöver företag vanligen 

presentera bevis för sambandet, men det är svårt att bevisa den sortens effekter. Dock 

framgår det tydligt i studien att sambandet existerar. Företagen behöver skapa en balans 

mellan hur de prioriterar de olika perspektiven, miljö, socialt ansvar och ekonomi i sin styrning 

för att hållbarhetsarbetet ska fungera. Marknadsföring av hållbarhetsarbetet och nöjda 

medarbetare är en viktig del i processen för att skapa ekonomiska fördelar. Även 

kundrelationer påverkas av hållbarhetsarbetet, dels genom att locka nya kunder, men 

aktiviteterna kan också vidga kundsegmentet och därmed skapa fördelar. Ett annat viktigt steg 

i styrningen är kontinuitet, att ständigt sträva framåt, aldrig sluta, aldrig vara nöjd, vara öppen 

för att förbättras mot en hållbar utveckling.  

Sammanfattningsvis kan en serviceorganisation styra mot hållbarhet och ekonomiska fördelar 

på olika sätt. Anledningen till varför organisationer engagerar sig i hållbarhet påverkar hur 

styrningen och målen utformas. För att kunna formulera målen krävs en förståelse för 

hållbarhet, varför arbetet utförs och vilka effekter det kan skapa. Det framgick att de mest 

väsentliga styrmedlen för att nå målen är att styra och involvera sina medarbetare med tydliga 

riktlinjer och enhetlig företagskultur mot samma mål. Det är även viktigt att använda nyckeltal 

och att målen följs upp. Målet måste ta hänsyn till de tre hållbarhetsperspektiven, miljö, socialt 

ansvar och ekonomiska fördelar, annars går det inte att nå hållbarhet och ekonomiska 

fördelar. Detta är i linje med vad tidigare forskning skildrat. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har bidragit till tidigare studier genom en ökad kunskap och förståelse för hur 

serviceorganisationer kan styra mot hållbarhet och ekonomiska fördelar i en svensk kontext. 

Studien har även påvisat ett samband som uppmärksammades av Acting Director Sustainable 

Business, att förmågan att redogöra för den ekonomiska effekten av arbetet påverkar 

hållbarhetsarbetets utförande, något som inte framgick i litteraturgenomgången och vore 

intressant att undersöka vidare. Undersökningens resultat skulle gagnas av att inkludera fler 

informanter i en utökad studie, där informanterna har olika positioner i verksamheten. Eller att 

studiens resultat jämförs mot ett bredare perspektiv, i en komparativ analys där 

undersökningen vidgas till att inkludera hur fler hotellkedjor i Sverige styr mot hållbarhet, vilket 

bör tas i beaktning vid framtida studier. Ett annat spännande område vore att se hur mindre 

svenska hotell ställer sig till hållbarhet eller hur företag i andra branscher gör för att styra mot 

hållbarhet. Ett av informanternas framtida önskvärda hållbarhetsmål är bland annat 

självförsörjande lösningar på hotellen, detta är ytterligare en faktor värd att undersöka hur det 

skulle påverka verksamheten och hållbarhet. 
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Bilaga 1 - Operationalisering av frågor 
 

Ämne Operationell definition Kap. Referenser Fråga 

Hållbarhet Begreppet innebär att samhällets behov kan tillgodoses utan att riskera kommande 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov, en definition som används av flera 

forskare  

Målet om hållbarhet är således en förutsättning för företagen, annars finns det ingen 

framtid för dem att verka i 

Likheterna består i att det finns ett ansvar utöver det egna intresset och de skyldigheter 

företag har 

2.1 

 

2.1 

 

2.1.2 

Bebbington & Larrinaga, 2014; Strand 

m.fl., 2015; Contrafatto & Burns, 2013 

De Bettignies och Lépineux  2005 

 

Carroll & Shabana, 2010 

Hur skulle du beskriva 

hållbarhet? 

Hållbar 

utveckling 

Målet om hållbarhet är således en förutsättning för företagen, annars finns det ingen 

framtid för dem att verka i 

2.1 De Bettignies och Lépineux 2005 Hur ser ni på framtiden? 

Mål Mål kan enligt El Aziz och Fady (2013) förklaras som de utfästelser ett företag formulerar 

som beskriver ett önskvärt resultat de vill uppnå. Målet förklarar vad företaget strävar efter 

och vad dess uppdrag är 

Hållbarhet (eng. sustainability) är ett komplext begrepp men kan enligt Strand m.fl. (2015) 

beskrivas som det övergripande slutliga målet som uppnås genom hållbar utveckling.  

Ekonomisk och social avkastning ska inte vara två isolerade delar i verksamheten. Företag 

som har en genomtänkt plan för att uppnå vinst, samtidigt som de arbetar för allmän 

välfärd kommer förbättra sin image, vilket i sin tur kan leda till högre vinster för aktieägarna 

lönsamma företag ofta har hållbarhet integrerade i sina organisatoriska mål och arbetar 

med hållbar utveckling 

Ett företags prestationer mäts vanligen i ekonomiska termer 

2.1 
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2.3.1 

 

 

2.3.3 

 

2.1.1 

El Aziz & Fady, 2013 

 

 

Strand m.fl., 2015 

 

Cochran, 2007 

 

 

Goodman, 2000 

 

Enligt Sherman, 2012;  

Slaper & Hall, 2011 

Hur ser era 

hållbarhetsmål ut? 
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Styrning mot 

hållbarhet 

Forskaren menar att styrning innefattar målformulering och mätinstrument för 

måluppfyllelse, där målen inte enbart behöver vara finansiella utan kan även vara sådana 

som uppfyller olika intressenters förväntningar.  

Ekonomistyrning beskrivs också av Cugueró-Escofet och Rosanas (2013) samt Chenhall 

(2003) som styrning mot organisationens mål, där företagsledaren bär ansvar för 

upprättandet av riktlinjer och målformulering. 

Rutinerna och tillvägagångssätten innefattar bland annat planering, budgetering, 

omvärldsanalys, konkurrensanalys, resursfördelning, prestationsrapportering och 

utvärdering samt belöning till medarbetare, för att försäkra att uppsatta mål nås och 

riktlinjer efterföljs 

Styrning mot hållbarhet, det vill säga att arbeta med hållbar utveckling (Strand m.fl., 2015) 

kan åstadkommas genom att hushålla med resurser 

 

Ekonomistyrningen är därför nödvändig för att styra dem, så att de arbetar mot 

organisationens mål 

En central del av ekonomistyrning är därför den strategi och de mål organisationen väljer. 

All form av styrning kräver mål att styra mot och mätningar som prestationen kan 

utvärderas utifrån. 

En strategi är det tillvägagångssätt en organisation använder för att arbeta mot mål och 

utformas ofta för att uppnå förbättring 

Goda prestationer i en organisation innebär att organisationen effektivt implementerar en 

strategi och uppnår sina mål 

Det är därför nödvändigt att styra medarbetare mot organisationens mål  

 

traditionella styrverktyg inte har kapacitet att anpassa sig efter förändringar i omvärlden. 

2.2 

 

 

2.2 

 

 

2.2 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.2 

 

 

2.2.1 

 

2.2.1 

 

2.2.2 

 

2.2.2 

Otley, 1999 

 

 

Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013;  

Chenhall, 2003 

 

Simons, 1990 

 

 

Strand m.fl., 2015;  

Gabaldon & Gröschl, 2015; Carroll & 

Shabana, 2010 

Malmi & Brown, 2008; Lueg & Radlach, 

2016 

 

Otley, 1999 

 

Otley, 1999 

 

Otley, 1999 

 

 

Malmi & Brown, 2008;  

Lueg & Radlach, 2016 

Simons, 1995, s. 3 

Hur styr ni verksamheten 

för att uppnå målen?  
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Socialt och 

ekonomiskt 

ansvar 

Ekonomisk och social avkastning ska inte vara två isolerade delar i verksamheten. Företag 

som har en genomtänkt plan för att uppnå vinst, samtidigt som de arbetar för allmän 

välfärd kommer förbättra sin image, vilket i sin tur kan leda till högre vinster för aktieägarna 

De betonar att det är tydligt att CSR-projekt måste utformas efter sitt syfte för att vara 

värdeskapande och för att ta del av det värdet måste sådana projekt exponeras för 

intressenterna. Värdeskapande kan uppnås om fokus läggs på publicitet. 

CSR kan också beskrivas som företagens handlingar som stärker den sociala tryggheten 

finns det olika anledningar till varför organisationer engagerar sig i socialt ansvarsfulla 

handlingar, såsom hållbar utveckling. De menar att det kan bero av osjälviska anledningar, 

ett företags moraliska plikt, där hållbarhetsinsatser är en del av att vara en god 

världsmedborgare. 

2.3.1 

 

2.3.2 

 

2.3 

 

2.1.2 

Cochran, 2007 

 

Husted & Allen, 2007 

 

Barnett, 2007 

 

Sprinkle & Maines, 2010  

Hur ska ni bli en 

inspirerande 

samhällsaktör 2020 och 

vad innebär det? 

Det står i er 

årsredovisning att ni ska 

bli en inspirerande 

samhällsaktör år 2020, 

hur ska det gå till och 

vad innebär detta i 

praktiken? 

Integrera 

hållbarhet 

utan det är hur företagen ska implementera CSR i sina strategier som är den viktiga frågan 

att undersöka vidare 

Flera av företagen i studien använder styrverktyg för att inrätta enhetliga riktlinjer kring 

CSR i hela organisationen och för att förena medarbetarnas värderingar med 

organisationens. 

Strategin för arbete med hållbar utveckling och CSR, måste tydliggöra sambandet mellan 

ekonomiska och sociala mål. Företagsledare måste förstå att fördelarna med CSR beror av 

flera faktorer som inte alltid leder till direkta ekonomiska prestationer, de behöver 

situationsanpassas för att kunna upprätta en framgångsrik strategi.  

De betonar att det är tydligt att CSR-projekt måste utformas efter sitt syfte för att vara 

värdeskapande och för att ta del av det värdet måste sådana projekt exponeras för 

intressenterna. Värdeskapande kan uppnås om fokus läggs på publicitet. Dock finns det en 

risk att CSR-aktiviteterna åskådliggörs enbart i syfte att förbättra företagets rykte utan 

grund 

Forskarna förklarar att företagsledare bör utforma organisationen och dess policys utefter 

intressenternas efterfråga för att sedan utveckla hållbarhetsstrategier.  

balans måste uppnås mellan olika motpoler för att uppnå mål där medarbetarnas kreativitet 

och initiativ är kritiska för framgång. 

 

 

 

2.3 

 

2.3 

 

 

2.3 

 

 

 

2.3.2 

 

 

 

 

2.3.3 

 

2.2.2 

 

 

 

 

Dahlsrud, 2008 

 

Arjaliés & Mundy, 2013 

 

 

Carroll & Shabana, 2010 

 

 

 

Husted & Allen, 2007 

 

 

 

 

Horng m.fl., 2017 

 

Simons, 1995, s. 4 

 

 

 

 

Ni har även integrerat 

era hållbarhetsstrategier 

i affärsstrategin, vad 

innebär det?  
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Ett enhetligt syfte är viktigt att förmedla inom organisationen, speciellt när den blir större 

och äldre. Tillväxt i organisationen kräver mer decentralisering i beslutsprocessen och 

därmed krävs mer formella styrverktyg som övervakar medarbetarnas aktiviteter. 

För att företagsledare ska kunna implementera en enhetlig företagskultur och styra mot de 

uppsatta målen kan, enligt Simons (1995, s. 4), strategin utformas utifrån fyra styrverktyg 

(eng. four levers of control). 

Verktygen utformas för att hantera värderingar (eng. beliefs), begränsningar (eng. 

boundaries), utvärdering och uppföljning (eng. diagnostic control) och samspel (eng. 

interactive control). 

genom utbildning, dokumentering, medarbetarundersökningar och återkopplingar kan 

värderingar och mål förmedlas i hela organisationen, men forskaren belyser att kontinuitet 

är av vikt.  

Med hjälp av verktyg för begränsningar kan det problemet hanteras, genom att de anger 

det acceptabla verksamhetsområdet för medarbetarna, med fastställda gränser utifrån 

affärsrisker.  

2.2.2 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.2 

Simons, 1995, s. 127 

 

 

Simons, 1995, s. 4 

 

 

Simons, 1995, s. 8 

 

 

Simons, 1995, ss. 56–58 

 

 

Simons, 1995, s. 39 

Gemen-

samma 

värderingar 

För att implementera en strategi behöver organisationen, dess affärsstrategi och mänskligt 

beteende stämma överens. 

Verktyget berör hur företagsledare regelbundet och på ett personligt plan, involverar sig i 

medarbetarnas beslutsprocesser, vilket tvingar till informationsutbyte genom hela 

organisationen och förenar organisationens övergripande mål med medarbetarnas 

handlingar.  

Forskaren förklarar att verktyg för utvärdering och uppföljning fungerar som återkoppling 

och används för att motivera medarbetare till att fatta beslut utefter organisationens mål 

Verktyget för värderingar ska uppmuntra de anställda till att uppfylla organisationens 

värderingar och mål 

Styrning med hjälp av verktyg för värderingar innebär att företagsledare formulerar och 

förmedlar organisationens grundläggande värderingar, syfte och den inriktning som 

medarbetare ska arbeta efter. På så sätt inspireras och uppmuntras de till att söka efter 

nya möjligheter och styrs mot organisationens centrala värderingar. 

Flera av företagen i studien använder styrverktyg för att inrätta enhetliga riktlinjer kring 

CSR i hela organisationen och för att förena medarbetarnas värderingar med 

organisationens. 

2.2.1 

 

2.2.2 

 

 

 

2.2.2 

 

2.2.2 

 

2.2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

Simons, 1995, s. 13 

 

Simons, 1995, ss. 96, 123 

 

 

 

Simons, 1995, ss. 59–60 

 

Widener, 2007 

 

Simons, 1995, s. 34 

 

 

 

Arjaliés & Mundy, 2013 

 

 

Värdeord 

implementerades hos 

medarbetarna under 

2016, hur anser du att 

detta har förändrat 

verksamheten? 
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Förmågan och motivationen till att arbeta mot hållbarhet påverkas av de olika policys och 

de metoder med vilka företagsledare styr i hotellbranschen 

2.3.3 Melissen, van Ginneken & Wood, 2016 

Mål 

uppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

definierade ekonomistyrning år 1965 som företagsledares processer för att säkerställa att 

en organisation uppnår sina mål 

Han ifrågasätter hur effektiva styrtekniker är, då fokus är på monetära prestationer och om 

de långsiktiga efterverkningar företaget skapar överväger de kortsiktiga fördelarna.  

Det saknas en systematiserad mätning och dokumentation av förbrukning och kostnader 

inom hotellverksamheten 

Att sådana initiativ även leder till ekonomiska fördelar och kvarhållandet av 

konkurrensfördelar är viktiga drivkrafter för att initiera miljöförbättrande aktiviteter  

Inom TBL beaktas däremot fler perspektiv, TBL är ett ramverk för redovisning och 

rapportering som förutom att redogöra för ett företags ekonomiska prestationer (eng. 

profits) inkluderar social- (eng. people) och miljömässig- (eng. planet) påverkan. 

Inom TBL ska hållbarhet och företagets prestationer mätas ur dessa tre perspektiv. 

 

TBL är företagets möjlighet att redovisa hur de “doing well & doing good” (Sherman, 2012, 

s.673) gör gott och presterar bra 

Ett annat sätt är att skapa index som möjliggör jämförelser mellan år och organisationer.  

2.2 

 

2.2.1 

 

2.3.3 

 

2.3.3 

 

2.1.1 

 

 

2.1.1 
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2.1.1 

Anthony, 1965 

 

Otley, 1999 

 

Scanlon, 2006 

 

Melissen, van Ginneken & Wood, 2016 

 

Slaper & Hall, 2011;  

Sherman, 2012 

 

Slaper & Hall, 2011;  

Sherman, 2012 

Sherman, 2012 

 

Slaper & Hall, 2011 

Hur följer ni upp målen? 

 

De ekonomiska fördelarna från CSR är inte alltid tydliga eller generaliserbara 

För att CSR-arbetet ska ge effekt behöver organisationer utveckla lämpliga strategier, där 

aktiviteterna är sådana som förbättrar relationer med intressenter samtidigt som den 

sociala välfärden förbättras 

Problemet inom CSR implementering är att det är svårt att urskilja effekten av CSR-arbetet 

från andra faktorer.  

2.3 

2.3 

 

 

2.3.1 

Carroll & Shabana, 2010 

Carroll & Shabana, 2010 

 

 

Weber, 2008 

Hur särskiljer ni att detta 

är effekter från just 

hållbarhet och att det 

inte är något annat som 

har påverkat? 

Hållbarhets-

arbete 

Arbeta ekonomiskt  

CSR kan också beskrivas som företagens handlingar som stärker den sociala tryggheten  

2.1 

2.3 

Backhouse & Medema, 2009 

Barnett, 2007 

Hur skulle du beskriva 

hotellets 

hållbarhetsarbete? 
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Hållbarhets-

arbete 

kommunikationen med anställda är en viktig del av strategin för CSR. Om kännedom om 

den påverkan CSR har på företagets aktiviteter ökar, kan strategin förenas med handling.  

Genom att företag tar hand om sina resurser, exempelvis genom bra personalförmåner och 

att tillhandahålla en stimulerande arbetsplats, anser Cochran (2007) att det gynnar en hög 

arbetsmoral. 

inkludera de sociala och ekonomiska perspektiven i hållbarhetsarbetet. 

2.3 

 

2.3.2 

 

 

2.1.1 

Arjaliés & Mundy, 2013 

 

Cochran, 2007 

 

 

Elkington, 2004 

finns det olika anledningar till varför organisationer engagerar sig i socialt ansvarsfulla 

handlingar, såsom hållbar utveckling. De menar att det kan bero av osjälviska anledningar, 

ett företags moraliska plikt, där hållbarhetsinsatser är en del av att vara en god 

världsmedborgare. Ett annat skäl är att företag vill upprätthålla en fasad för att tillfredsställa 

intressenter 

även om det är eftersträvansvärt att företag arbetar med samhälleligt ansvar, bör orsaken 

till varför företaget utför det social arbetet ifrågasättas. Det är viktigt att vara uppmärksam 

på företagens motiv 

CSR är företagens agerande för att kompensera den påverkan på samhället som helt eller 

delvis uppstått till följd av företagets existens. 

Flera forskare instämmer i att CSR innebär att företagen fattar beslut utanför deras 

ekonomiska intresse 

ett problem kan vara att det finns en risk att företag lägger mer fokus på rapporteringen av 

CSR, än vad de lägger på arbetet med CSR i praktiken.  

Hållbarhetsarbete kan även minska produktionskostnader när hållbarhet sätts i fokus. 

Risken för framtida rättsliga regleringar minskar också med CSR-arbete, och därmed 

framtida kostnader för att rätta sig efter dem. 

Dock finns det en risk att CSR-aktiviteterna åskådliggörs enbart i syfte att förbättra 

företagets rykte utan grund 

Hotell har fortskridit som om resurserna är obegränsade, något som måste förändras för att 

bevara vårt samhälle  

hotell inte bör arbeta med hållbarhet endast för att kunder efterfrågar det, utan även för att 

skapa förståelse för de långsiktiga fördelarna det genererar. 

 

2.1.2 

 

 

 

 

2.1.2 

 

 

2.3 

 

2.3 

 

2.3 

 

2.3.2 

 

 

2.3.2 

 

2.3.3 

 

2.3.3 

 

Sprinkle & Maines, 2010 

 

 

 

 

Hasting, 2016 

 

 

Fitch, 1967 

 

Davis, 1960; Carroll & Shabana, 2010; 

Anas m.fl., 2015 

Vigenau m.fl., 2015 

 

Sprinkle & Maines, 2010 

 

 

Husted & Allen, 2007 

 

Goodman, 2000; Horng m.fl., 2017 

 

Horng m.fl., 2017 

 

Hur skulle du beskriva 

anledningarna till att ni 

bedriver 

hållbarhetsarbete?  

 

Varför arbetar ni med 

hållbarhet?  
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Eftersom hållbarhetsarbete till största del bedrivs frivilligt behövdes ett nytt ramverk för att 

lyckas med en miljömässigt hållbar utveckling.  

2.1.1 Elkington, 2004 

Effekter av 

arbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bättre beslut om CSR-aktiviteter kan fattas om det finns förståelse för vilka fördelar arbetet 

kan skapa, både för intressenter och företaget själva. Om CSR hanteras som en långsiktig 

investering, kommer de aktiviteter som leder till största fördelarna för företaget och dess 

omgivning väljas. För att urskilja sådana investeringar, bör CSR-planeringen integreras 

med företagets strategi och policys. 

Företagsledare måste förstå att fördelarna med CSR beror av flera faktorer som inte alltid 

leder till direkta ekonomiska prestationer, de behöver situationsanpassas för att kunna 

upprätta en framgångsrik strategi  

Som svar på kritiken, utvecklades en strategi för CSR, med argument och motiv för att få 

företag att acceptera och främja hållbart ansvar. Syftet med detta var att skapa 

vinstgenererande CSR-strategier och policys.  

Det krävs enligt Carroll och Shabana (2010) bevis för att CSR kan ge långsiktig vinst och 

att företag kan erhålla ekonomiska fördelar av sådant arbete. 

alla aktiviteter ett företag bedriver kan skapa värde när de minskar kostnader, bidrar till 

differentiering av produkter eller lockar kunder. CSR är en möjlighet för företag att skapa 

kreativa och särskiljande förmågor, skapa resurser samt påverka konkurrensen. 

är CSR viktigt eftersom det skapar fördelar såsom kostnadsbesparingar, tillgång till kapital, 

förbättrade kundrelationer, tar hand om de mänskliga resurserna och gynnar utveckling 

inom företaget samtidigt som det värnar om de gemensamma resurserna. 

avkastning från CSR är svårt att uppskatta 

Det är svårt att bevisa de fördelar som genereras av CSR-arbete skriver Cochran (2007), 

trots att forskning ändå indikerar att det leder till fördelar. 

Företagen bör följa upp de nyckeltal som påvisar hur CSR kan förbättra ett företags 

konkurrenskraft. Nyckeltalen fungerar som ett komplement till den monetära bedömningen, 

det ger en övergripande bild på effekten av CSR. Nyckeltalen som bör följas upp har ofta 

fokus på personal och kunder. 

Hållbarhetsarbete bara har ett positivt samband till ekonomiska fördelar när företaget 

marknadsför det tillräckligt, så att relevanta intressenter får kännedom om företagets 

sociala aktiviteter 

2.3 

 

 

 

 

2.3 

 

 

2.3 

 

 

2.3 

 

2.3.1 

 

 

2.3.1 

 

 

2.3.1 

2.3.1 

 

2.3.1 

 

 

 

2.3.1 

 

 

Burke & Logsdon, 1996 

 

 

 

 

Carroll & Shabana, 2010 

 

 

Carroll & Shabana, 2010 

 

 

Carroll & Shabana, 2010 

 

Husted & Allen, 2007 

 

 

European Commission, 2017 

 

 

Barnett, 2007 

Cochran, 2007 

 

Weber, 2008 

 

 

 

Wagner, 2010 

 

 

Vilka fördelar anser ni att 

hållbarhetsarbete ger 

er?  

 

Hur skulle du beskriva 

effekterna av ert 

hållbarhetsarbete? 
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Effekter av 

arbetet 

Hur ett CSR-program kunde skapa väsentliga fördelar för ett företag, trots att det inte 

genererade några direkta bidrag till vinsten 

CSR-effekter kan ses i ett utvidgat eller begränsat perspektiv, där det begränsade 

perspektivet endast avspeglar nyttan med CSR när detta ger direkta och tydliga 

ekonomiska fördelar, oftast kostnadsbesparingar. Med det utvidgade perspektivet 

berättigas CSR-initiativ även då det leder till indirekta fördelar, när det låter företaget dra 

nytta av andra fördelar. 

delar in nyttan med CSR i två liknande perspektiv, ett ekonomiskt och ett icke-ekonomiskt. 

Kostnadsreducering är en direkt ekonomisk fördel som kan uppnås genom CSR-aktiviteter 

Ett företags ekonomiska prestationer kan indirekt påverkas av hållbarhetsarbete genom att 

arbetet främjar de innovativa prestationerna i företaget. 

Om ett företags CSR-aktiviteter syns utåt och deras profil framställs positivt ökar detta 

förmågan att skapa värde. Detta sker genom högre lojalitet hos kunderna, bättre förmåga 

att attrahera nya kunder och genom att utvecklingen av nya produkter och marknader 

förbättras. 

Horng m.fl. (2017) menar att hållbarhetsarbete är viktigt för hotellföretag genom att det 

både förbättrar miljön, samtidigt som det möjliggör för hotellen att behålla konkurrenskraft.  

De anställdas moral och lojalitet gynnas samtidigt som innovation i hela värdekedjan 

främjas när hållbarhet blir en del av företagets långsiktiga strategi. Även 

kostnadsminskningar och resursbesparingar inträffar 

2.3.2 

 

2.3.2 

 

 

 

 

2.3.2 

2.3.2 

2.3.2 

 

2.3.2 

 

 

 

2.3.3 

 

2.3.3 

Burke & Logsdon, 1996 

 

Carroll & Shabana, 2010 

 

 

 

 

Weber, 2008 

 

Wagner, 2010; Carroll & Shabana, 2010 

Maletic m.fl., 2015 

 

Husted & Allen, 2007 

 

 

 

Horng m.fl., 2017 

 

Goodman, 2000 

Bevis på 

ekonomiska 

fördelar 

Det är svårt att bevisa de fördelar som genereras av CSR-arbete skriver Cochran (2007), 

trots att forskning ändå indikerar att det leder till fördelar. 

De anställdas moral och lojalitet gynnas samtidigt som innovation i hela värdekedjan 

främjas när hållbarhet blir en del av företagets långsiktiga strategi. Även 

kostnadsminskningar och resursbesparingar inträffar 

2.3.1 

 

2.3.3 

Cochran, 2007 

 

Goodman, 2000 

I årsredovisningen för 

2015 framgår det att era 

satsningar inom 

hållbarhet bidrar till 

sänkta kostnader och 

ökade intäkter, kan du 

ge något konkret 

exempel på det? 
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Hinder det är hur företagen ska implementera CSR i sina strategier som är den viktiga frågan att 

undersöka vidare 

de ekonomiska fördelarna från CSR inte alltid är tydliga eller generaliserbara 

Problem med att försvara genomförandet av CSR-aktiviteter liknar de problem som finns 

med att bevisa de ekonomiska fördelarna från investeringar i immateriella tillgångar 

Företag är vanligen inte villiga att överge sina mål om vinstmaximering enligt Sprinkle och 

Maines (2010), även om det är önskvärt att inkludera sociala mål i verksamheten. Denna 

balans är en svårighet för företag som vill använda CSR. 

Det är svårt att bevisa de fördelar som genereras av CSR-arbete skriver Cochran (2007), 

trots att forskning ändå indikerar att det leder till fördelar. 

Problemet inom CSR implementering är enligt Weber (2008) att det är svårt att urskilja 

effekten av CSR-arbetet från andra faktorer. 

Om företaget inte bedriver dessa kompletterande aktiviteter i tillräckligt stor utsträckning, 

kommer kostnaderna för aktiviteter för socialt ansvarstagande att överstiga fördelarna 

avkastning från CSR är svårt att uppskatta 

2.3 

 

2.3 

2.3 

 

2.3.1 

 

2.3.1 

 

2.3.1 

 

2.3.1 

 

2.3.1 

Dahlsrud, 2008 

 

Carroll & Shabana, 2010 

Barnett, 2007 

 

Sprinkle & Maines, 2010 

 

Cochran, 2007 

 

Weber, 2008 

 

Wagner, 2010 

 

Barnett, 2007 

Hur skulle du beskriva 

hinder eller nackdelar 

med hållbart arbete? 
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Bilaga 2 - Intervjuguider 
Intervjuguide till Acting Director Sustainable Business 

 
Nedan presenteras intervjuguiden som använts under intervjun med Acting director Sustainable 

business, vilket var den första intervjun som genomfördes.  

 
1. Vem är Tommy Nederman och vad är din roll på Scandic? 

2. Hur skulle du beskriva hållbarhet? 

3. Hur skulle du beskriva Scandics hållbarhetsarbete? 

4. Hur skulle du beskriva anledningarna till att ni bedriver hållbarhetsarbete? 

5. Hur ser era hållbarhetsmål ut? 

6. Hur styr ni verksamheten för att uppnå målen? 

7. Hur följer ni upp målen? 

8. Hur särskiljer ni att detta är effekter från just hållbarhet och att det inte är något annat 

som har påverkat? 

9. I årsredovisningen för 2015 framgår det att era satsningar inom hållbarhet bidrar till 

sänkta kostnader och ökade intäkter, kan du ge något konkret exempel på det? 

10. Ni har även integrerat era hållbarhetsstrategier i affärsstrategin, vad innebär det? 

11. Vilka fördelar anser ni att hållbarhetsarbete ger er? 

12. Hur skulle du beskriva hinder eller nackdelar med hållbart arbete? 

13. Värdeord implementerades hos medarbetarna under 2016, hur anser du att detta har 

förändrat verksamheten? 

14. Hur ska ni bli en inspirerande samhällsaktör 2020 och vad innebär det? 

 

Något du vill tillägga, något jag har glömt fråga eller något du känner att du verkligen vill 

berätta om Scandic och ert arbete? 
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Intervjuguide till Ariadne, Alvik, Malmen och Järva krog 

 
Nedan presenteras intervjuguiden som använts under intervjun med Scandic hotell Ariadne, Alvik, 

Malmen och Järva krog. De kursiva orden är ord som har ändrats under respektive intervju för att 

stämma överens med informanternas namn och arbetsplats. Frågorna har omformulerats, samt 

ordningen är förändrad från den första intervjun med Acting director Sustainable business.  

 
 

1. Vem är, namn på informanten, och vilken är din roll på Scandic? 

2. Hur skulle du beskriva hållbarhet? 

3. Hur skulle du beskriva, hotellets namn, hållbarhetsarbete? 

4. Varför arbetar ni med hållbarhet? 

5. Hur skulle du beskriva effekterna av ert hållbarhetsarbete? 

6. Hur särskiljer ni att detta är effekter från just hållbarhet och att det inte är något annat 

som har påverkat? 

7. Hur ser, hotellets namn, hållbarhetsmål ut? 

8. Hur styrs, hotellets namn, för att uppnå målen? 

9. Hur följer ni upp målen? 

10. Ni har även integrerat era hållbarhetsstrategier i affärsstrategin, vad innebär det? 

11. Det står i er årsredovisning att ni ska bli en inspirerande samhällsaktör år 2020, hur 

ska det gå till och vad innebär detta i praktiken? 

12. Hur arbetar ni med Scandics värdeord? Be you, Be a pro, Be Bold, Be caring. 

13. Hur skulle du beskriva hinder eller nackdelar med hållbart arbete? 

14. Hur ser ni på framtiden?  

 

Något du vill tillägga, något jag har glömt fråga eller något du känner att du verkligen vill 

berätta om Scandic och ert arbete? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till informanter 

 

Hej Namn på informanten 

Vi läser tredje och sista året på Ekonomprogrammet på Mälardalens högskola. Nu är det dags 

för oss att skriva ett examensarbete och vårt arbete handlar om hållbart företagande. Vårt 

syfte med studien är att beskriva hur en organisation kan styra mot hållbarhet och uppnå 

ekonomiska fördelar. 

Vi vill gärna med er hjälp rikta in oss mot hur Scandic arbetar för att styra sin verksamhet mot 

hållbarhetsmålen. För att kunna beskriva hur organisationen Scandic Hotels styr sin 

verksamhet i Sverige för att uppnå hållbarhet och ekonomiska fördelar.  

Vår ambition är att intervjua representanter från flera hotell, för att se hur hotellbranschen styr 

sin verksamhet mot hållbarhet. Vi är intresserade av vilka åtgärder ni genomför för att verka 

för en mer hållbar utveckling samt vilken nytta ni anser att de bidrar till. Vi vill gärna höra era 

resonemang kring hållbarhet och diskutera om det påverkat era kostnader och intäkter. 

Vi undrar om ni har tid och möjlighet att ställa upp på en intervju om ert arbete för hållbart 

företagande? Vem ska vi i så fall vända oss till för att berätta mer om hur vi har tänkt studera 

ämnet och för att förhoppningsvis boka in en tid för intervju?   

I dagsläget har vi som sagt påbörjat informationsinsamlingen och vi vill gärna, med er hjälp 

rikta in oss emot hur hotellbranschen ser på hållbart företagande. Intervjun beräknas ta ca en 

timme.  

Intervjuinformation 

Ert deltagande i intervjun är helt frivilligt och ni får när som helst avbryta intervjun. Era svar 

kommer endast att användas i undersökningssyfte till vårt examensarbete och inte i 

kommersiellt syfte. Examensarbetet kommer att publiceras i en databas som heter DiVA, ni 

har möjlighet att vara anonyma om ni vill. DiVA är en portal och ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Bergman, Lina Håkansson och Moa Dahlbacka 

Studenter på Mälardalens Högskola  
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Bilaga 4 - Empiriska exempel 

 
Nedan redogörs för praktiska exempel som kan påvisa hur arbetet på de olika områdena kan gå till hos 

de enskilda hotellen. Detta för att belysa hur och att arbetet är integrerat i verksamheten. 

 

Scandic hotells sociala ansvar   

 
För att ta socialt ansvar arbetar hotellen med konceptet Scandic i samhället, aktiviteter som 

inkluderas i konceptet kan exempelvis vara som följer.  

 
Scandic samarbetar aktivt med polisen och andra organisationer kring människohandel, 

personalen utbildas i hur de ska agera vid misstanke om prostitution eller trafficking. (Scandic, 

2017) Informanterna från Järva krog och Scandic Alvik beskriver sitt samarbete med bland 

annat kvinnojouren (General Manager Järva Krog, 2017; General Manager Alvik, 2017), 

hotellen kan hjälpa till exempelvis när en person eller familj behöver fly en farlig situation 

(General Manager Järva Krog, 2017). Järva krog har också ett samarbete med bland annat 

idrottsföreningar, de sponsrar skolor med reflexvästar och har ett fadderbarn via Plan som de 

stöttar på olika sätt. (General Manager Järva Krog, 2017) På Scandic Alvik arbetar de med 

olika insatser beroende på säsong, exempelvis julklappsutdelning till hemlösa. För tillfället 

arbetar Scandic Alvik med Sudan och hjälper människor i svält. (General Manager Alvik, 2017) 

Guest Relations Manager (2017) på Scandic Malmen ger exempel kring att bjuda på fika i 

samband med evenemang i närområdet eller sponsra föreningar och event som arbetar med 

social hållbarhet. Scandic Ariadne arbetar bland annat med nystartsjobb, som innebär att de 

tar emot människor som har varit utanför arbetsmarknaden en längre period och människor 

med speciella behov som kräver en längre introduktionstid. Exempelvis tar Scandic Ariadne 

emot nyanlända kockar och introducerar dem till den svenska arbetsmarknaden 

(Housekeeping Manager, 2017).  

Scandic hotell om att hushålla med resurserna  

 
För att hushålla med resurserna utför de enskilda hotellen bland annat nedanstående aktiviteter.  

 
För att minska avfallet från frukostbufféerna har Scandic Alvik bland annat minskat storleken 

på tallrikarna (General Manager Alvik, 2017). Scandic Järva krog arbetar med ett koncept där 

maten som blir kvar efter lunchen säljs till halva priset (General Manager Järva Krog, 2017). 

Arbetet med att minska avfallet kan generera besparingar på mer än 100 000 kr årligen, på 

ett standardhotell inom Scandic uppges det i Scandics årsredovisning (Scandic, 2017). 

På Scandic Järva krog har små, enkla lösningar skapat mindre resursåtgång, exempelvis 

genom att byta ut dyra energikrävande lampor minskade avfallet. Detta har åstadkommit 

kostnadsbesparingar, att byta till glödlampor som håller längre, genererar en direkt besparing, 

dels i sänkta energikostnader, men även i minskade inköpsutgifter, då de inte behöver byta 
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lampor lika frekvent.  (General Manager Järva Krog, 2017) Eftersom hotellen har lampor som 

lyser dygnet runt har även Scandic Malmen lågenergilampor i de publika utrymmena, på 

toaletterna som har renoverats byttes armaturerna ut mot led belysning. (Guest relation 

manager, 27 april, 2017) Scandic Alvik sparar även resurser genom enkla lösningar som att 

använda dubbelsidig utskrift (General Manager Alvik, 2017). 

Värmeljus kostar pengar, tar tid i hanteringen och genererar avfall, “det är ju en förbrukning 

som bara går upp i rök” (Guest Relations Manager, 2017). Scandic Malmen har därför valt att 

använda sig av uppladdningsbara ledljus istället, vilket har lett till att de halverat sina kostnader 

för värmeljus och det har frigjort tid för personalen (Guest Relations Manager, 2017) 

Scandic Ariadne hushåller med resurser genom att ta ansvar för miljön och fokusera på 

miljöfrågor, de jobbar ständigt med minskad miljöbelastning i allt de gör, från innan det att 

gästen checkar in, tills det att gästen checkar ut. Exempelvis vilken sort nyckelkort de 

använder till kemikalieanvändning vid städning och tvättning efter gästen lämnat hotellet. 

Helheten är i fokus, från A till Ö. Det ligger i deras miljöpolicy att aktivt bidra till ett hållbart 

samhälle. (Housekeeping Manager, 2017) 

Scandic hotells målsättningar  

 
Målformuleringen för Scandic utgår dels från policys och riktlinjer men de enskilda hotellen och dess 

avdelningar sätter även upp egna mål. 

 
Scandic har inte bara kvantifierade hållbarhetsmål, istället har de satt mål i relation till sina 

konkurrenter. Dessa mål framgår i hållbarhetsrapporten för år 2016, där anges mål inom de 

fyra fokusområdena koldioxidutsläpp, hälsa och välmående, avfall samt inkludering och 

mångfald. (Acting Director Sustainable Business, 2017) Målen är att ha lägst koldioxidutsläpp 

av alla hotellföretag, vara en attraktiv arbetsgivare, det främsta valet av hotell hos 

hälsomedvetna kunder, minska mängden och öka procentsatsen på återvunnet avfall samt 

vara en ledande aktör för att ge samma möjligheter till alla medarbetare (Scandic, 2017). 

På Scandic hotell i Alvik vill de minska avfall, koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och 

energiförbrukning. Matavfallet från frukosten får inte överstiga 80 gram per gäst. För att uppnå 

målet anpassar de uppläggningsmängderna efter antalet gäster och de har även skyltar där 

de uppmanar sina gäster att inte överkonsumera. För att minska elförbrukningen har de 

påbörjat processen mot att få solceller på taket och det beräknas bli klart under 2017. De har 

även som mål att få upp laddstolpar för elbilar utanför hotellet. Ytterligare ett mål de har är att 

minska mängden kemikalieprodukter som inte är svanen märkta, från 195 kg år 2016, till 135 

kg år 2017. (General Manager Alvik, 2017) Scandic Järva krogs målsättning är att de ska vara 

en aktör människor kan förlita sig på och som förmedlar välvilja (General Manager Järva Krog, 

2017).  
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På Scandic Ariadne är miljöperspektivet i fokus inom arbetet mot hållbarhet, där målen främst 

är formulerade utefter ett miljötänk. För 2017 har Scandic Ariadne satt upp kvantifierade 

miljömål. De ska minska avfallet från sopsorteringen ska minskas och följas upp och målet är 

att det ska minska med 10 % jämfört med tidigare år. Varmvatten mängden ska sänkas med 

20 %, genom att ta bort flertalet av badkaren på hotellet och de ska vid årsskiftet till 2018 ha 

bytt ut 20 % av glödlamporna till halogen. (Housekeeping Manager, 2017). Scandic Malmen 

strävar de efter att använda hållbara designer när de renoverar och försöker återvinna allt 

inom kedjan i största möjliga mån. De följer, som alla andra hotellen, även de riktlinjer och 

policys som Scandic ger ut på central nivå.  (Guest Relations Manager, 2017). 

Scandic hotells nyckeltal och uppföljning  

 
För att mäta och följa upp målen använder de ansvariga på de enskilda hotellen olika tekniker. 

 
På Scandic Järva krog arbetar de med avfall per gäst, de sätter upp ett mål för hur många 
gram de ska minska sitt avfall med per gäst. På Scandic Järva krog finns det 8 
avdelningschefer som styr ett varsitt team. Hotelldirektören gör kontinuerliga uppföljningar då 
avdelningscheferna ska visa vad de gör samt varför de gör det. Det är även av vikt att följa 
upp när någonting går fel och varför så skedde anser General Manager Järva Krog (2017). 
Det är viktigt att hela tiden kontrollera så de gör rätt saker, följa upp och se till att styra mot 
rätt mål. (General Manager Järva Krog, 2017) 

På Scandic Ariadne presenteras de uppsatta målen och följs upp kontinuerligt. Housekeeping 

Manager (2017) förklarar att målen är något som diskuteras för jämnan, hur nära 

måluppfyllelse de är, och hur de ska arbeta vidare för att komma dit de vill.  

För att följa upp och mäta väger Scandic Malmen sitt avfall och jämför med historiska siffror 

för att kontrollera att avfallet minskar. Med hjälp av informationen från mätningarna gör de 

sedan analyser, kontrollerar om det är något som sticker ut och lägger upp en plan för hur de 

kan minska avfallet ännu mer. De följer även kontinuerligt upp vattenavfall och energi. (Guest 

Relations Manager, 2017) 

General Manager Alvik (2017) berättar att de mäter sin förbrukning av el, vatten, värme och 

rapporterar in i ett system som heter navigator. I systemet kan de sedan jämföra sin 

förbrukning mot tidigare perioder och andra hotell. (General Manager Alvik, 2017) 

Acting Director Sustainable Business (2017) berättar att de arbetar mycket med uppföljning 

av nyckeltal för att se att de ligger i fas med målen. Beroende på hur de ligger till i förhållande 

till målen vidtar de åtgärder för att nå dem. De genomför även medarbetarundersökningar för 

att mäta att de uppfyller de sociala målen. De arbetar även på avdelningsnivå, där exempelvis 

inköpsavdelningen får sätta upp mål på hur de ska säkerställa och följa upp hållbarheten hos 

leverantörer och produkter. Mat och dryckesavdelningen sätter upp mål på hur de ska arbeta 

för att förbättra hanteringen av matavfall. (Acting Director Sustainable Business, 2017) 

 


