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ÅRET SOM GÅTT I KORTHET

Med vår hållbarhetsrapport vill vi visa hur vi arbetat med hållbarhet över tid 
och särskilt vad vi åstadkommit under året som gått. Exempelvis har vi in-
fört en rad nya koncept på våra hotell, så som Good Food på Good Morning 
Hotels, Meetings by Ligula m.m. 

En annan höjdpunkt är att vårt innovativa varumärke Motel L, med två hotell, 
blev nominerade av Hotels.com som två av Stockholms fem bästa hotell. 

Utöver dessa initiativ är den största händelsen inom Ligula Hospitality Group 
AB, att vi under 2018 öppnade sju hotell på en för oss ny marknad, Tyskland. 

Allt detta och lite till finns att läsa om i 2018 års hållbarhetsrapport.  
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Ligula Hospitality Group med alla 
döttrar är verksamma inom  
serviceindustrin och då främst hotell- 
och restaurangverksamhet.  
Vår ambition är att vara hotellkedjan 
för alla och för att möta den  
moderna gästen och kundens behov 
erbjuder vi hotell i olika kategorier. 
Resans syfte styr gästens behov av 
övernattning och därmed också val 
av hotellkategori. Även våra restau-
ranger skall ha ett brett utbud för att 
tilltala och möta olika preferenser. 

Vad gör då Ligula för hållbarheten? Vi inser att vi 
är ett mellanled, vi kan aldrig tvinga våra gäster 
att agera mot deras egen vilja eller kräva enskilt 
ansvar för framtiden genom en rad begräsningar 
som gör att vi som hotellkedja väljs bort. Inget 
är vunnet med det. Därför försöker vi så försik-
tigt som möjligt att aktivt arbeta med alla dessa 
frågor, – på vårt vis. 

Digitaliseringen och nya värderingar gör att 
vi hela tiden måste anpassa vår verksamhet och 
även följa nya trender i samhället. 

De 17 globala målen som FN satt upp, kallat  
Agenda 2030, måste givetvis vara ledstjärnor 
även för Ligula i vårt hållbarhetsarbete. I vår rap-
port kan ni följa hur vi hanterar de olika områden 
som direkt berör oss. Samtidigt kan jag med stolt-
het berätta att Ligula sedan länge, utan att man 
behövt ställa krav på oss, arbetat på sådant sätt 
att jämlikhet, miljöfrågor, integration och hushål-
lande med resurser varit så naturligt i vårt arbete 
att när vi idag läser statistiken kan konstatera att 
vi är långt framme. Vi har också valt att inte göra 
marknadsmässiga poäng av vårt arbete då vi ser 
det som självklarhet i ett modernt företag att den-
na typ av frågor blir professionellt behandlade. I 
förlängningen handlar det inte enbart om miljö 
utan också om ekonomi för oss. 

En del av framtidens hållbarhet är ju biologisk 
mångfald och där har vi medverkat till att en 
stiftelse kommit till stånd, Ligula Foundation, som 
lämnar bidrag till både barn och djur. Barnen är 
vår framtid och utan djur i skogarna kommer vi ha 
en mycket dyster värld. 

Under 2018 har vi också gjort många andra 
framsteg, vilket vi redovisar i vår rapport, och ett 
av dem var inköp av ett program som gör att vi på 
ett än mer strukturerat sätt kan mäta vår använd-
ning av energi, vatten med mera. Detta utgör 
ett viktigt led i att hitta en hållbar strategi som 
gagnar vår jord och vår framtid. 

Ligula finns idag verksamma i tre länder i 
Europa och vi inför succesivt samma rutiner i de 
länder vi kliver in i, förutsatt att inte det finns loka-
la lagar och förordningar som kräver annat. 

Med detta sagt finns det givetvis utrymme för 
förbättringar hos Ligula också och vi fortsätter på 
vårt vis att förbättra oss i varje enskild del för att 
bidra till en hållbar framtid. 

Uwe Löffler 

VD

VD HAR ORDET
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Tastsinn med dotterbolag är främst ett tjänste- och 
serviceföretag som erbjuder ett utbud av tjänster 
inom besöksnäringen inriktat mot företag, orga-
nisationer och privatpersoner. Primärt är huvud-
produkten hotellverksamhet, med kompletterande 
hotellrestauranger. 

Tastsinn AB ägs till 100 % av Uwe Löffler och är 
moderbolag till de helägda dotterbolagen. Tast-
sinn har flera verksamhetsområden som drivs i tätt 
samarbete med varandra och svarar för allt led-
ningsstöd till verksamheterna inom t ex ekonomi, 
försäljning och marknadsföring, samt utvecklingsre-
surser för förädling. 

Hotellverksamheten bedrivs genom dotterbola-
get Ligula Hospitality Group AB, fortsatt benämnt 
Ligula, under varumärken som ProfilHotels, Collec-
tion By Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och 
Apartments By Ligula. Ligula driver också genom 
franchiseavtal med Rezidor Hotels sedan 2013 två 
Park Inn by Radisson. 

Koncernen har för närvarande 39 enheter med 
mål att växa till minst 50. Tillväxten kan ske på alla 
kända marknader och idag är vi verksamma i Sve-
rige, Danmark och Tyskland. Vi är mycket aktiva i 
sökandet efter nya enheter både i Sverige och inter-
nationellt. Internationalisering är ett viktigt måste 
för gruppen som helhet i ett framtida scenario. 

Vår verksamhet är i grunden ett kunskapsföretag 
där vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Det 
är därför avgörande att vi är en attraktiv arbetsgi-
vare för  
att kunna rekrytera och behålla medarbetare som 
förstår bolagets affärsidé och koncept samt kan 
omforma detta till en god leverans mot kund och 
gäst. 

VÅR MISSION
”VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR”. 

Genom våra erbjudanden ska vi underlätta för våra 
gästers/kunders egen framgång. 

VÅR VISION
Vår strävan är att skapa en modern hotellgrupp 
med fokus på gästen/kunden och samtidigt vara ett 
bra företag i samhället. Med en fortsatt expansion 

TASTSINN I KORTHET

av bolagets olika koncept inom landet såväl 
som internationellt är vår målsättning att inom 
varje femårsperiod fördubbla vår omsättning. 

VÅR AFFÄRSIDÉ
Tastsinn bedriver konsultverksamhet, värde-
pappershandel samt investerar i verksamheter 
inom främst service- samt fastighetsbranschen 
och/eller på kapitalmarknaden. 

Verksamheten vid Ligula inriktas främst på att 
förvalta och utveckla varumärken och koncept 
inom hotell- och restaurangnäringen i Sverige 
såväl som internationellt. 

Affärsidén för Ligula kan summeras 

”Att med ödmjukt och profes-
sionellt självförtroende skapa 
framgångar genom att etablera, 
förvalta och förädla varumärken 
och koncept inom hotell- och 
restaurang branschen.” 

Verksamheterna bedrivs under egna varumär-
ken eller som värd åt andra kända och etablera-
de varumärken. Etableringar och närvaro sker 
i första hand i norra Europa och i andra hand 
på framstående nav och orter med stort inflöde 
av skandinaviska gäster, där vi bedömt att det 
finns ett utrymme för våra koncept. 

HÅLLBARHETSVISION
Genom engagemang och delaktighet vill vi läm-
na över en bättre miljö som är i bättre balans åt 
nästkommande generationer. I grunden handlar 
det om en långsiktighet som bidrar till en bättre 
värld för alla. 

Inom koncernen arbetar vi utifrån en gemen-
sam miljöpolicy som bygger på 3 R. Reduce, 
Reuse and Recycling. Utifrån vår övergripande 
miljöpolicy upprättar därefter varje enhet egna 
lokala planer med målsättning att skapa så liten 

miljöpåverkan som möjligt. 
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Hållbarhet är en av de enskilt viktigaste globala 
frågor världen står inför. I hotellbranschen har ett 
betydande fokus på miljö och hållbarhet funnits 
sedan länge och det är en grundförutsättning för 
en långsiktig konkurrenskraft när behovet av mil-
jövänliga företag, ansvarstagande arbetsplatser 
och hållbara produkter och tjänster stadigt ökar. 

Hållbarhet är också en viktig och naturlig del 
för vår koncern, såväl i vår strategi som i vår 
dagliga verksamhet och är också nära kopplat till 
vår affärsidé. Hållbarhetsarbetet handlar till stor 
del om ständiga förbättringar och tar hos oss av-
stamp i en väsentlighetsanalys där vi identifierat 
de områden vi ser att vi kan göra mest nytta för 
världen, för våra intressenter och för ett livskraf-
tigt bolag. 

Koncernens mest väsentliga områden inom 
hållbarhet: 

– Affärsetik och ekonomiskt resultat  
(ekonomiskt värdeskapande) 

– Personal och Sociala förhållanden  
(socialt värdeskapande) 

– Miljö- och kvalitetsansvar  
(miljömässigt värdeskapande) 

Att identifiera de mest centrala hållbarhetsom-
råden för koncernen och dess intressenter är 
ett arbete som pågår kontinuerligt. Under 2018 
formulerade vi till det en övergripande strategi 
för hur den fortsatta utvecklingen av vårt hållbar-
hetsarbete ska se ut i praktiken. 

ORGANISATION OCH ANSVAR
Det löpande hållbarhetsarbetet bedrivs dels på 
koncernnivå, dels inom affärsområdena och 
i nära samarbete med beställare, kunder och 
leverantörer. Genom samverkan mellan våra 
affärsområden och med centrala stöd- och 
stabsfunktioner möjliggörs hög kvalitet och ett 
kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Utvecklingen 
följs upp av VD som är ytterst ansvarig för håll-
barhetsarbetet och som också ansvarar för den 
kontinuerliga rapporteringen gentemot styrelsen. 
Ansvaret för själva genomförandet är delegerat 
till ansvariga inom respektive affärsområde. 

EKONOMISKT VÄRDESKAPANDE
För att vara hållbart behöver ett företag vara 
lönsamt. Men att vara lönsamt innebär inte per 
automatik vinst till varje pris. En av våra led-
stjärnor är optimal vinst för att kunna utveckla 
bolaget vidare, till skillnad från en maximal 
vinst. Skillnaden är att vi vill se vinnare i alla 
intressentgrupper. 

Ekonomisk styrka är dock avgörande för  
koncernens långsiktiga förmåga att överleva 
och utvecklas och är också en förutsättning  
för vårt arbete med att utveckla koncernens  
hållbarhetsarbete. 

Inom främst Ligula är det av avgörande  
betydelse att kunna expandera vår verksamhet. 
Det är dock ett långsiktigt arbete vilket innebär 
att enskilda enheter under perioder kan redovi-
sa underskott samtidigt som ekonomiska resur-
ser används för att på ett hållbart sätt vidareut-
veckla verksamhetens olika grenar. Detta kräver 
att koncernen sammantaget kan redovisa en 
expansion under lönsamhet samt en finansiell 
styrka i soliditet och likvida resurser. 

Det ekonomiska värdeskapandet är därmed 
sammantaget viktigt för flertalet av bolagets in-
tressenter, nuvarande och blivande medarbetare 
liksom för samhället i stort. 

KONCERNPOLICYER
Koncernen har flera policyer för att tydliggöra 
regelverk och instruktioner. Alla policyer finns 
tillgängliga för all personal på vårt intranät. 
Bland dessa finns vår uppförandekod samt vår 
inköpspolicy som klargör etiska ståndpunkter, 
internt såväl som externt gentemot leverantö-
rer. Ytterligare exempel som kan nämnas är vår 
miljöpolicy, som beskriver vår grundinställning 
till miljöfrågor samt övergripande principer 
för styrning och uppföljning av miljöarbetet 
samt vår alkohol- och drogpolicy som tydligt 
beskriver vår syn på alkohol och droger och 
vår grundregel att ingen får vara alkohol- eller 
drogpåverkad på arbetet.

HÅLLBARHET
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UPPFÖRANDEKOD | CODE OF CONDUCT
Inom hela koncernen är etik och moral mycket 
viktiga frågor. Vi lägger stor vikt vid ett etiskt för-
svarbart förhållningssätt i varje skede i hela affärs-
verksamheten. Etik och moral i vad vi gör och vad 
vi vill åstadkomma ska alltid prövas, – varje dag, 
varje minut och i varje möte med både gäst och 
kund. Koncernens interna regler för att förebygga 
korruption finns tillgängliga för alla medarbetare 
genom vårt intranät. Det är varje chefs ansvar att 
sprida information och vägleda sina medarbetare 
inom dessa frågor. 

På samma sätt som vi internt har högt ställda 
krav och förväntningar på våra medarbetare ställer 
vi också höga krav på våra samarbetspartners och 
leverantörer. 

GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-förordning-
en General Data Protection Regulation (GDPR) i 
kraft. Dataskyddsförordningen är till för att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt skydd av individers personuppgifter. För att 
möta lagkraven arbetade Ligula fram ett program 
för att säkerhetsställa efterlevnaden av kraven. Pro-
grammet innehållande direktiv samt information i 
utbildande syfte till våra medarbetare implemente-
rades i verksamheten under våren 2018. 

ETIK OCH ANTIKORRUPTION

ANTIKORRUPTION
Korruption ökar ojämlikheter och kostnader för 
affärsverksamheter och minskar effektiviteten. 
Vi arbetar därför för att motverka mutbrott och 
annan korruption. 

Kontanthantering är i vår verksamhet, så som 
för branschen i övrigt, stadigt sjunkande men får 
ändå betraktas som vår största potentiella risk för 
oetisk hantering. För att minska risken för mu-
tor och bestickning och i syfte att motverka och 
eliminera riskmoment har vi exempelvis arbetat 
med stort fokus på att införa slutna ekonomiska 
system och utforma rutiner beträffande enheter-
nas kontanthantering. 

Koncernen har förutom de externa revisorer-
nas lagstadgade granskning av redovisning och 
förvaltning, även en löpande intern granskning av 
följsamheten mot upprättade regelverk på varje 
enskild enhet liksom vid huvud- och regionkontor. 
En avvikelserapportering inom ovan beskrivna 
områden rapporteras regelmässigt till närmast 
överordnade och i förekommande fall vid större 
avvikelser mot policys till VD och styrelse. 
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EN HÅLLBAR ARBETSGIVARE
Vi har samma grundsyn på 
vår omvärld, våra gäster och 
våra kunder som vi har på 
våra medarbetare och vi gör 
vårt allra bästa för att alla 
skall trivas hos oss. Genom 
att skapa förutsättningar för 

utveckling och att säkerhetsställa att vi erbjuder 
goda anställningsvillkor gynnas både individen 
såväl som företaget. 
Koncernen drivs utifrån ett antal värderingsgrunder 
som alla medarbetare har att leva efter. Vi arbetar 
exempelvis aktivt med jämställdhet och strävar 
efter att motverka alla former av diskriminering 
oavsett t.ex. kön, etnicitet eller sexuell läggning. 
Vi lämnar även politik utanför vår dagliga gärning 
och har yrkesmässigt inga synpunkter på politisk 
läggning eller religionstillhörighet. 

Det är tack vare våra medarbetares engage-
mang och drivkraft som vi för vårt hållbarhetsar-
bete framåt. Det är därför viktigt att vi erbjuder en 
inkluderande arbetsplats där våra medarbetare kan 
växa och utvecklas. Vi arbetar därför proaktivt för 
en hållbar organisation där alla medarbetare har 
möjlighet att vara involverade inom olika områden. 
På så vis ser vi till att områden som exempelvis 
mångfald, tillgänglighet, friskvård och arbetsmiljö 
ständigt är på agendan och genomsyrar vår verk-
samhet. 

EN TRYGG GRUND
En av våra viktigaste resurser är våra medarbetare. 
Nöjda och engagerade medarbetare bidrar till före-
tagets utveckling och med det till vår lönsamhet. Vi 
strävar efter att alla anställda ska uppleva en god 
arbetsmiljö som innefattar goda anställningsvillkor 
och bra ledarskap i en fördomsfri arbetsmiljö där vi 
visar respekt gentemot våra kollegor. 

I vårt arbete med att säkra en trygg grund följer 
vi aktuella lagar och kollektivavtal, arbetar bland 
annat med arbetsmiljöfrågor, utför regelbund-
na medarbetar-undersökningar och håller årliga 
individuella medarbetarsamtal. Alla våra anställda 
omfattas av kollektivavtal.

FÖRENINGSFRIHET 
Vi respekterar rätten för alla anställda att bilda 
och ansluta sig till ett fackförbund, precis som vi 
respekterar deras val att avstå från att ingå i en 
union. 

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö handlar om den totala miljön, den 
fysiska och psykiska som alla människor jobbar 
i. Motiverade, friska medarbetare med balans i 
livet har ett stort strategiskt värde och är en rejäl 
tillgång för arbetsgivaren. Ett stadigt grepp om 
arbetsmiljön ger välmående medarbetare. 

Vår målsättning med arbetsmiljöarbetet är att 
som allra lägst uppfylla kraven i arbetsmiljölagen 
(AML) och de föreskrifter som utges med stöd av 
lagen. Vår målsättning är att sträva efter att erbju-
da en säker och trivsam arbetsmiljö. 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Vi arbetar ständigt för att förbättra den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön så att arbetsförhållan-
dena främjar var och ens hälsa samt motivation 
och engagemang i arbetet. 

I vår koncern har vi ett delegerat ansvar för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och det praktiska 
arbetet till den lokala arbetsmiljön. På chefer och 
ledare vilar därmed ett särskilt ansvar för att stöd-
ja och utveckla en god arbetsmiljö och inte minst 
den psykosociala arbetsmiljön. Utöver detta har 
även alla medarbetare ett grundläggande arbets-
miljöansvar. 

Utöver vår återkommande medarbetarunder-
sökning har vi under 2018 i Sverige fokuserat på 
arbetsmiljöverkets nya direktiv kring OSA, Organi-
satorisk och Social arbetsmiljöarbete. Genom en 
enkät skapad av Prevent*, specifikt utformad att 
fånga upp detta specifika ämne har uppföljning av 
insatserna gjorts bland medarbetare och resulta-
tet har visat på goda resultat. 

I skrivande stund är enkäterna ännu inte ge-
nomförda på alla våra enheter. De enkäter som 
har genomförts under 2018 redovisar ett Index 
på 75,1, dvs. ett bra/mycket bra resultat med en 
svarsfrekvens om 72%. 
*www.prevent.se
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Genom vår jämställdhets- och 
diskrimineringspolicy tydlig-
gör vi vårt ställningstagande 
att kvinnor och män har lika 
möjlighet i fråga om arbete, 
anställningsvillkor, utbildning, 
utveckling och förutsättningar 

i arbetet oavsett ursprung eller etnisk bakgrund. 
Vårt mål med jämställdhetsarbetet är att ta tillvara 
allas erfarenheter, kunskaper och värderingar för 
att utveckla bolaget och därigenom också skapa 
arbetsglädje samt effektivitet. 

Genom att vi aktivt jobbar med vårt jämställd-
hetsarbete är vi idag ett jämställt företag. 52 % 
av våra chefer är kvinnor och koncernledningen 
består av 50 % kvinnor respektive män. 

Det är varje chefs ansvar att arbeta med vårt 
jämställdhetsarbete och att säkra att våra med-
arbetare är väl informerade och medvetna om 
vårt ställningstagande och arbete i dess frågor. 
Styrelsen med VD är dock ytterst ansvariga för att 
bolaget följer denna policy. 

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

NOLLTOLERANSMOT DISKRIMINERING
Vi ser ett stort värde i att ha ett inkluderande 
arbetsklimat där olikheter ses som en styrka och 
fördel. Hos oss har alla anställda rätt till samma 
bemötande, integritet och respekt för sin person. 
Vi accepterar inte någon form av kränkande särbe-
handling, mobbing och/eller sexuella trakasserier 
eller andra negativt präglade handlingar som 
riktas mot enskilda arbetstagare och som kan leda 
till att arbetstagaren ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap. 

Vi har samma förhållningssätt till våra gäster 
och kunder. Alla ska erbjudas en trygg och trivsam 
miljö hos oss. Vi accepterar inte heller någon form 
av diskriminering, indirekt eller direkt av våra gäs-
ter eller kunder. Våra regler gäller för alla. 

52% 
AV VÅRA CHEFER ÄR KVINNOR

50% 
KVINNOR I LEDNINGSGRUPP
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10 KR PER BOKNING VIA LIGULA.SE 
GÅR TILL LIGULA FOUNDATION! 

Ligula Foundation är en välgörenhetsstiftelse med 
inriktning främst mot barn och djur. Vårt stöd kan 
omfatta långsiktiga projekt såväl som enskilda 
punktinsatser. Ambitionen är att hjälpa till i värl-
den och bidra till ett bättre samhälle i stort. 

Ligula Foundation grundades 2017 av koncer-
nens ägare samt Tastsinn AB med dotter- och 
systerbolagen, främst Ligula Hospitality Group 
AB. Stiftelsen bildades för att samla, koncentrera 
och koordinera koncernens olika välgörenhetsini-
tiativ på bästa sätt. 

”Vi har valt att rikta våra insatser främst mot barn 
och djur eftersom vi upplever dem som viktiga 
för en framtida hållbarhet. Om vi inte har ett rikt 
djurliv och välmående barn kommer framtiden 
att se dyster ut.” Uwe Löffler, ordförande Ligula 
Foundation. 

Arbete begränsas inte på något vis till de län-
der vi är verksamma i utan vi screenar marknaden 
i denna del en gång om året och skänker sedan en 
summa till de vi anser för stunden ha behov eller 
gör en insats vi vill stödja. 

Genom åren har vi vid olika tillfällen stöttat 
bland annat Barncancerfonden, Läkare utan 
Gränser, SOS barnbyar, Rädda Barnen, Unicef, 
Drottning Silvias barnsjukhus och liknande orga-
nisationer. 

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi har under flera år även stöttat Nordens Ark 
genom att agera fodervärd.  Nordens Ark är en 
privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrot-
nings-hotade djur en framtid. De bedriver avel, 
uppfödning, forskning och utbildning, samt arbe-
tar med att sprida kunskap om biologisk mång-
fald. Med vårt aktuella stöd hoppas vi kunna bidra 
till en populationsökning av den utrotningshotade 
järven samt stödja de åtgärder som behövs för 
att förbättra miljön de lever i. 

Genom ekonomiskt stöd och 
besök på plats har Ligula 
även engagerat sig i de barn 
som drabbas i en av världens 
äldsta väpnade konflikter. Det 
rör sig om de flyktingström-
mar, varav många är barn, av 

karenskt ursprung som förföljs i Burma och flyr 
över gränsen in i Thailand. 

Vi är engagerade i ett barnhem i Thailand, där 
vårt stöd i huvudsak har bestått av direkta mat- 
och klädinköp på plats, enklare renoveringar och 
andra dagliga behov. 

Genom att bidra med ekonomiskt stöd till skol-
avgifter och boende har vi även stöttat ungdomar 
med en universitetsutbildning. I november 2018, 
efter idogt arbete tog de två första ungdomarna 
sin universitetsexamen.  
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FINANSIERING AV BIDRAG
Stiftelsens arbete finansieras dels genom grundbi-
drag från familjen samt bidrag och donation från 
verksamheterna inom Ligula Hospitality Group. 
För varje bokning som görs direkt via Ligula.se går 
10 kr oavkortat till Ligula Foundation. Under 2018 
gav dessa bokningar hela 600 000 kr för stiftelsen 
att donera till olika välgörande ändamål och/eller 
organisationer. 

2018 DONERADES

SEK TILL VÄLGÖRANDE 
ÄNDAMÅL

600.000
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HÅLLBAR VÄRDEKEDJA
Inom koncernen bedriver vi ett kontinuerligt 
arbete för att så långt möjligt säkerställa alla håll-
barhetsaspekter i samtliga delar av värdekedjan, 
alltifrån inköp och sortiment till energianvändning 
och resursförbrukning. 

MILJÖPOLICY
Alla typer av verksamheter tar resurser i anspråk 
så som kapital, råvaror, arbetskraft men även vår 
miljö. 

Också vår verksamhet påverkar den naturli-
ga miljön bland annat genom hur vi sköter våra 
restauranger och hotell påverkar vi luft, mark och 
vatten. 

Vi följer gällande lagstiftning och regelverk 
inom miljöområdet och följer kontinuerligt utveck-
lingen av denna för att anpassa vår verksamhet 
mot kraven. 

Vår personal får löpande utbildning i miljöfrå-
gor vilket gör att de blir våra  
ombud i det dagliga förbättringsarbetet. 

VÅR MILJÖSTRATEGI
Vår strategi grundar sig delvis i vårt program  
ONE WORLD, ett program med syfte att förbättra 
den naturliga miljön. 

Inom koncernen arbetar vi med en gemensam 
miljöpolicy som bygger på 3 R., Reduce, Reuse and 
Recycling, dvs. minska, återanvänd och återvinn. 
Varje enhet upprättar lokala planer som stödjer 
denna övergripande miljöpolicy där all verksam-
het eftersträvar att nå så liten miljöpåverkan som 
möjligt. Vi arbetar efter årliga miljömål genom en 

MILJÖMÄSSIGT VÄRDESKAPANDE

handlingsplan, som ger varje individuell enhet 
möjligheten att minimera sina negativa miljöef-
fekter.

INKÖP
Vid bolagets centrala upphandlingar av råvaror 
och andra förnödenheter till verksamheten måste 
också varje leverantör redovisa sin miljöplan. Vi 
ställer noggranna krav på våra leverantörer vid 
centrala upphandlingar av råvaror, material och 
produkter, de ombeds redovisa sin miljöplan för 
godkännande. 

VAL AV LEVERANTÖRER
Vår direkta miljöpåverkan är främst hänförlig till 
energiförbrukning, förbrukningsmaterial, inköp 
och mat. Genom att förbättra våra egna inköp, 
utvärdera och kravställa våra leverantörer, vad 
gäller hög standard i affärsetik såväl som etik och 

miljö- och kvalitetsansvar att de minimerar sina 
effekter, säkerhetsställer vi att de arbetar med att 
minimera deras avtryck i miljöhänseende.

VÅRT KUNDERBJUDANDE
Vår påverkansmöjlighet ligger i att upplysa och in-
volvera våra gäster till mer hållbara val så väl som 
att ta fram olika lösningar. Som ett givet exempel 
uppmanar vi våra gäster att använda hotellhand-
dukarna mer än en dag. 

baseras på 3 R
ONE WORLD

REDUCE, REUSE & RECYCLING
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MILJÖCERTIFIERING GREEN KEY 
Huvuddelen av våra hotell har certifierats enligt 
”The Green Key”, med målet att samtliga skall 
vara certifierade. Den framtida certifieringen kom-
mer att utvärderas med fokus på att fokusera mer 
på det som direkt påverkar. 

Våra hotell miljömärks löpande genom Green 
Key Sverige som är en internationell miljömärk-
ning där anläggningen ska uppfylla av Green Key 
fastlagda kriterier, särskilt anpassade till logiverk-
samheter. Certifieringen är ett bevis på hotellets 
arbete för en minskad miljöpåverkan och ett håll-
bart företagande och säkerhetsställer vårt syste-
matiska hållbarhetsarbete. Det ger oss verktyg för 
att  arbeta både kontinuerligt och i förebyggande 
syfte. Genom att certifiera oss lägger vi grunden 
för våra interna hållbarhetsprocesser. 

OM GREEN KEY
Green Key är en internationell 
miljömärkning för turist-
branschen där anläggningar 
ska uppfylla internationellt 
fastlagda kriterier, särskilt an-
passade till logiverksamheter 
och konferensanläggningar. 

Internationellt drivs Green Key av Foundation for 
Environmental Education och kriterier och arbets-
sätt regleras av Green Keys International Steering 
Committee. Bakom Green Key står den ideella 
organisationen Foundation för Environmental 
Education (FEE). 

Anläggningar som erhållit Green Key ska till 
exempel ha formulerat en miljöpolicy, arbeta med 
årliga miljömål för ständig förbättring, ha energi- 
och vattenbesparande lösningar och rutiner samt 
miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på 
ökande andel ekologiska, rättvisemärkta och/eller 
lokalproducerade livsmedel årligen. Anläggning-
en ska också regelbundet utbilda och informera 
sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor 
och det pågående arbetet med Green Key. 

Det finns obligatoriska Green Key-kriterier som 
alltid ska vara uppfyllda. Kriterierna är främst 
utformade för att minska hotellets direkta miljöpå-
verkan men även för att informera och uppmuntra 
gäster till att uppmärksamma anläggningens 
åtgärder och ambitioner. 

Genom information ska anläggningen sträva 
efter att involvera även gästerna till att minska 
anläggningens miljöbelastning. På samma sätt är 
kriterierna utformade för att eftersträva att dialog 
om produktval eller produktutveckling påbör-
jas med anläggningens leverantörer och andra 
intressenter. Även personalen ska vara delaktiga i 
miljöarbetet. 

I arbetet ingår också att dokumentera hur krite-
rierna uppfylls. Kontroll av denna dokumentation 
görs delvis genom en årlig miljörapport som skick-
as in till Green Key Sverige och till fullo via regel-
bundna kontrollbesök på själva anläggningen. 

Sedan 2016 sköter Green Key Sverige driften av 
Green Key genom ett samarbete med Håll Sverige 
Rent och FEE. Håll Sverige Rent sitter i Green Keys 
svenska styrgrupp och jury där även Visita, SCR 
Svensk Camping, Svenska Turistföreningen samt 
Sveriges Ekokommuner finns representerade. 
www.greenkey.se  
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MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING 
Ett av våra miljömål är att 
minska förbrukningen av en-
ergi och vatten på varje hotell. 
För att bättre kunna följa vår 
förbrukning implementerades 
under hösten 2018 verktyget 
RestTool i syfte att effektivt 

kunna mäta och följa upp verksamhetens resurs-
förbrukning energi- och vattenanvändning. 

VATTENKRAFT – MILJÖVÄNLIG 
KÄLLA TILL VÅR ELFÖRSÖRJNING

I slutet av 2018 tecknades ett 
nytt elavtal som innebär att 
vår elförsörjning kommande 
år enbart ska komma från 
vattenkraft. 

Under 2019 kommer vi att 
göra en energideklaration i 

hela verksamheten, en deklaration som förhopp-
ningsvis kan ligga till grund för fortsatt förbätt-
ringsarbete vad gäller vår energiförbrukning i 
verksamheten. 

FÄRRE KEMISKA MEDEL
I vår miljöpolicy ingår det att sträva efter att an-
vända miljövänliga produkter inom alla områden, 
produkter som också kan återvinnas i nästa led. 

Ett initiativ i syfte att utveckla detta arbete 
ytterligare gjordes under 2018 då vi tecknade 
ett nytt avtal kring nya mer miljövänliga produk-
ter som ska användas vid all hotellstäd. Dessa 
produkter har introducerats i verksamheten under 
året och implementeras löpande på våra enheter 
med målsättning att alla tidigare produkter är helt 
utbytta under början av 2019. 

HÅLLBARA TJÄNSTERESOR
För att värna vår miljö måste vårt resande bli mer 
hållbart. Vi strävar därför alltid mot att våra tjäns-
teresor ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Då tåg idag är det miljövänligaste alternativet 
idag sker tjänsteresor inom företaget i första hand 
med just tåg. För varje tågresa vi gör mellan våra 
två huvudkontor Göteborg – Stockholm besparar 
vi miljön 56 kg CO2 enligt SJ (www.sj.se/miljokal-
kyl) mot om vi körde bil. 

En av de tågoperatörer vi nyttjar är SJ. Under 
2018 reste vi 156 555 km med SJ och alla resor via 
SJ har totalt endast genererat utsläpp om 0,41 kg 
CO2, motsvarande 0,172 liter bensin. Genom att 
välja tåg framför bil på majoriteten av våra tjäns-
teresor har vi under 2018 besparat miljön 19 255 
kg CO2. 
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GOOD FOOD
Enligt UNDP slängs idag så mycket som 1/3 av 
all mat som produceras. Genom att skapa egna 
matkoncept kan vi minska vårt ekologiska fotav-
tryck till en mer hållbar matkonsumtion, något 
som ger miljömässiga fördelar såväl som sociala 
och ekonomiska. 

Till vårt varumärke Good Morning Hotels har 
vi skapat ett enhetligt matkoncept som vi kallar 
Good Food. Konceptet baseras på enkelhet. Det 
ska vara enkelt, okomplicerat och utan svinn. 

Konceptet är delvis framtaget tillsammans med 
vår ugnsleverantör som genom en så kallad ’self 
cooking’ ugn gör maten lättlagad. De högkvalita-
tiva råvarorna är förpackade i små förpackningar 
vilket gör att enbart de råvaror som behövs plock-
as fram för att tillagas i den speciella ugnen. På så 
sätt minskar vi vårt matsvinn. 

Genom enkel tillagning och tydliga instruk-
tioner kan många av våra medarbetare laga mat 
utan att vi behöver anställa specialister. Förutom 
tillagning i ’self cooking’ ugnen ingår bland annat 
att allt vårt kaffe är Fair Trade och kött/charkuteri 
helt utan tillsatser. 

EKOLOGISKA LIVSMEDEL OCH 
KRAVCERTIFIERAD FISK
Att utöka våra ekologiska alternativ vad gäller mat 
är en naturlig del av verksamhet och ett av våra 
miljömål. 

Under 2018 beslutades att i alla våra varumär-
ken enbart erbjuda kravcertifierad fisk. 

Idag är cirka 90 procent av alla fiskebestånd i 
världen överfiskade eller fiskade till sin maxgräns 
enligt WWF. Samtidigt som den globala popu-
lationen ökar har de naturliga fiskebestånden 
krympt och fiskeindustrin konkurrerar om att 
snabbt ta för sig av vad som finns kvar. 

Vårt bidrag till att stoppa utarmning av haven 
samt minska utsläpp från odlingar är att enbart 
erbjuda certifierade fiskar och skaldjur i våra  
restauranger. För att kunna möta våra egna krav 
upphandlade vi nya leverantörer av fisk och  
skaldjur under 2018.

GOOD FOOD –
helt enkelt bra mat
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– Good Food Koncept lanseras 

– Förnyade certifikat via Green Key 

– Miljöanpassade städmedel 

– Implementerandet av RestTool 

– Nytt elavtal med elförsörjning enbart från vattenkraft 

– Uppstart ny marknad med sju hotell i Tyskland


