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ÅRET SOM GÅTT I 
KORTHET
Corona pandemin slog under 2020 oerhört hårt mot hotell- och restaurangbranschen och 
skapade ett år med många utmaningar. Koncernen finns representerad i tre länder, Danmark, 
Sverige och Tyskland och ländernas regeringar har haft många restriktioner och regelverk som
uppmanat människor att stanna hemma, vilket i sin tur lett till att efterfrågan på våra tjänster
minskat radikalt. 

Sedan COVID-19 pandemin blev ett faktum blev vår främsta prioritet att säkerhetsställa våra
gästers och medarbetares hälsa. Under juni månad 2020 lanserade vi vår post Corona strategi; 
STAY HEALTHY, STAY SAFE, STAY AT LIGULA med utökade säkerhetsrutiner och aktiviteter för
hälsa, renlighet och säkerhet i syfte att såväl gäster som medarbetare skulle uppleva få en trygg
och säker hotellvistelse. 

Vi har också under året jobbat hårt med att säkra våra finanser. Vi har i alla de tre länder vi har 
verksamhet i, i stor omfattning sökt stöd för korttidsarbete, vi har tvingats säga upp medarbetare
och vi har sett över alla våra inköpsavtal och också omförhandlat avtal med våra leverantörer. 

Vad gjorde vi då under 2020? I vår hållbarhetsrapport vill vi visa vad vi åstadkommit under året
som gått, Corona pandemi och kris till trots. Rapporten beskriver de mest väsentliga ansvars- och 
hållbarhetsaspekterna i vår verksamhet, och innehåller därför inte alla aktiviteter och all data 
från vårt pågående arbete. 

Allt detta och lite till finns att läsa om i 2020 års hållbarhetsrapport.  



TASTSINN I KORTHET
Tastsinn är ett tjänste- och serviceföretag som erbjuder ett utbud av tjänster 
inom besöksnäringen där huvudprodukten är hotell-verksamhet med 
hotellrestauranger. 

För mer information om Tastsinn hänvisas till den finansiella årsredovisningen. 

Huvudprodukten inom koncernen är hotellverksamheten i Ligula 
Hospitality Group AB, fortsatt benämnt Ligula. Med varumärken som 
ProfilHotels, Collection By Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och 
Apartments By Ligula driver också tre Park Inn by Radisson via 
franchiseavtal. Vid tiden för rapportens färdigställande har portföljen utökats 
med ytterligare ett Park Inn by Radisson samt ett Radisson Blu.

Vi är idag verksamma i Sverige, Danmark och Tyskland. 

VÅR MISSION
”Vi skapar förutsättningar”

Gästens behov av övernattning styrs av resans syfte som också påverkar 
val av hotellkategori. Genom våra erbjudanden vill vi underlätta för våra 
gästers egen framgång. 

VÅR VISION
Vi strävar efter att skapa en modern hotellgrupp med fokus på 
gästen/kunden samtidigt som vi ska vara ett bra företag i samhället. Med 
fortsatt expansion av bolagets olika koncept inom landet såväl som 
internationellt är vår målsättning att inom varje femårsperiod fördubbla 
vår omsättning. 

VÅR AFFÄRSIDÉ
Affärsidén för Ligula kan summeras 

”Att med ödmjukt och professionellt självförtroende skapa framgångar 
genom att etablera, förvalta och förädla varumärken och koncept inom 
hotell- och restaurangbranschen.”



HÅLLBARHETSVISION
Genom engagemang och delaktighet vill vi lämna över en miljö i bättre balans åt 
nästkommande generationer

Hållbarhet har diskuterats under decennier och är av de enskilt viktigaste 
globala frågor världen står inför. I hotellbranschen har ett betydande fokus 
på miljö och hållbarhet funnits sedan länge då det är en grundförutsättning 
för en långsiktig konkurrenskraft när kraven på miljövänliga företag, 
ansvarstagande arbetsplatser och hållbara produkter och tjänster stadigt 
ökar. 

Hållbarhet är en viktig och naturlig del för vår koncern, såväl i vår strategi 
som i vår dagliga verksamhet och är nära kopplat till vår affärsidé där de 
mest väsentliga områdena för hållbarhet är:

 Affärsetik och ekonomiskt resultat 
(ekonomiskt värdeskapande)

 Personal och Sociala förhållanden 
(socialt värdeskapande)

 Miljö- och kvalitetsansvar 
(miljömässigt värdeskapande)



TASTSINN OCH DE GLOBALA MÅLEN
Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål är självklara ledstjärnor i 
Ligula’s hållbarhetsarbete. 
Vi arbetar för att bidra till att FN:s Globala hållbarhetsmål ska 
nås och har valt ut 5 av de 17 målen som bedömts vara mest 
relevanta för bolagets verksamhet och där bolaget har störst 
möjlighet att påverka.

ALLA MÄNNISKOR SKA HA SAMMA MÖJLIGHETER
• Genom bidrag via Ligula Foundation stöttar bolaget framför allt barn för en hållbar 

framtid. 

• Genom att, när det är möjligt, välja bland annat Fairtrade certifierade produkter bidrar 
bolaget till bättre arbetsvillkor och högre inkomst för de som producerar varan. 

UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET  
• Kvinnor och flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter. Vi 

accepterar inte någon form av diskriminering och säkerhetsställer lika möjligheter till 
ledarskap oavsett kön/sexuell läggning eller etnicitet. Ligula hade 2020 över 50% kvinnor 
i de ledande positionerna.

HÅLLBAR ENERGI
• I Sverige består verksamhetens elförsörjning sedan 2018 enbart av vattenkraft. Genom 

detta bidrar bolaget till utvecklingen av förnybar el och hållbar energi.  

• Vårt mål är att all verksamhet ska komma från miljövänliga alternativ. 

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
• Alla våra medarbetare ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Samtliga anställda 

inom koncernen omfattas av kollektivavtal för att säkerhetsställa att vi som arbetsgivare 
erbjuder schyssta villkor.  

• Vi bidrar mot målet genom att erbjuda unga jobb och sysselsättning. 

HAV OCH MARINA RESURSER
• Vi serverar enbart fisk som har någon form av MSC-, ASC- eller KRAV-märkt fisk. Genom 

det bidrar bolaget till att fisket har skett på ett mer hållbart sätt.

DE GLOBALA MÅLEN 

De globala målen och Agenda 
2030 är en global plan för att 
bygga en mer hållbar, rättvis och 
bättre värld för alla. Den omfattar 
tre dimensioner av hållbar 
utveckling, den miljömässiga, 
sociala och ekonomiska. 

Koncern har identifierat de 5 mål 
och delmål där vår verksamhet 
har störst möjlighet att bidra till 
att uppfylla målen. 

Nr. 1   – Ingen fattigdom
Nr. 5   – Jämställdhet
Nr. 7   – Hållbar energi för alla
Nr. 8   – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nr. 14 – Hav och marina resurser



EKONOMISKT 
VÄRDESKAPANDE 
OPTIMAL VINST
Det ekonomiska värdeskapandet är viktigt för bolagets utveckling, för att utveckla vårt hållbarhetsarbete, 
för våra intressenter, nuvarande och blivande medarbetare och för samhället i stort.  

Vi vill se vinnare i alla intressentgrupper och för att lyckas med det arbetar vi utifrån vår ledstjärna om 
optimal vinst.

2020 – en ekonomisk utmaning

Vår verksamhet bygger på det personliga mötet som under rådande pandemi begränsats stort genom
direktiv och hårda restriktioner, beslutade av varje lands regeringar. Riktlinjerna har justerats med kort
varsel och verksamheten har snabbt fått anpassa sig efter rådande regler och restriktioner. 

Pandemin har skapat en enormt reducerad efterfrågan på våra tjänster vilket kraftigt påverkat bolagets
förutsättningar att nå våra finansiella mål. Verksamheten har under året jobbat hårt med att se över alla
inköpsrutiner och alla avtal i syfte att skapa avtal som är hållbara i längden. Pandemi till trots bidrar
detta arbete till att bolaget fortsätter sträva mot vår ledstjärna.

När denna rapport skrivs har pandemin fortsatt in i 2021. Framtiden är ännu mycket osäker och det 
innebär att verksamheten tvingas fortsätta arbeta mål fokuserat med en flexibel och anpassningsbar
verksamhet. 



LÄGRE FÖRBRUKNING - LÄGRE KOSTNADER 
OCH BRA FÖR MILJÖN

För att kunna möta flera av de utmaningar och klimatförändringar världen står 
inför idag är tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi en förutsättning. 
Energi är en av de högsta driftskostnaderna inom hotellbranschen och beroende 
av yta använder ett boende en del energi per gästnatt. Hur lokalerna värms upp 
och vilken typ av energi som köps in spelar dock ofta en större roll för 
klimatpåverkan. I Sverige använder vi enbart energi från vattenkraft och målet är 
att enbart använda förnybar energi i alla de länder vi har verksamhet i. 

Vi mäter vår energi och vattenförbrukning i relation till antal gästnätter. 

Utfall 2019: 3,19 kg/ CO2/gästnatt 

Vårt mål att är att minska detta med -5% 

Under 2020 hade vi mycket få gäster. Att mäta CO2/gästnatt blir därför inte 
relevant då siffrorna inte är jämförbara med tidigare år. Till skillnad från 
verksamheterna i Danmark och Tyskland, som helt eller delvis varit stängda, har vi 
i Sverige haft verksamheterna igång vilket kräver energi. Trots det har vi under 
2020 minskat all vår energi- och vattenförbrukning med mer än 25% dock främst 
som en följd av restriktioner som i sin tur lett till ett mycket mindre antal gäster. 



SOCIALT 
VÄRDESKAPANDE
EN HÅLLBAR ARBETSGIVARE

Vår verksamhet är i grunden är ett kunskapsföretag vilket innebär att vår
viktigaste resurs är våra medarbetare. För att kunna rekrytera och behålla
medarbetare som förstår bolagets affärsidé, kultur och koncept samt kan
omforma detta till en god leverans mot kund och gäst är det avgörande att
vi är en attraktiv arbetsgivare.

2020 blev året då vi tvingades fokusera på att säkra våra finanser vilket
innebar att vi i alla tre länder varit tvungna att varsla och säga upp
medarbetare och införa korttidsarbete. Totalt minskade vi antalet
helårsanställda medarbetare med -42%  

Vi har prioriterat att säkerhetsställa våra gästers men också våra
medarbetares hälsa. I juni 2020 lanserade vi Ligula Safety Protocol där vi 
informerade, utbildade och införde ökade säkerhetsåtgärder och 
hygienrutiner för hälsa, renlighet och säkerhet där medarbetare bland annat
uppmanas att hålla ordentligt med avstånd, bära munskydd, tvätta
händerna ofta och använda handsprit.

Vid minsta symptom rekommenderade vi medarbetare att stanna hemma. 

Glädjande nog har vi trots pandemi haft en fortsatt hög frisknärvaro om 
95% under hela 2020.



MÅNGFALD OCH 
JÄMSTÄLLDHET

Den bransch vi verkar i har drabbats hårt av pandemin, något som också påverkar vårt 
mångfaldsarbete. 

Enligt siffror från SCB, den svenska statistiska centralbyrån, har var femte löntagare 
under 26 år, förlorat jobbet i besöksnäringen enbart i Sverige under pandemiåret 2020, 
då enbart i Sverige. (www.visita.se) 

Olikheterna vad gäller ålder och etnisk- och kulturell bakgrund har också förändrats i vår 
verksamhet. Vad det gäller jämställdhet mellan könen har dock enbart en liten förändring 
skett.  Andelen kvinnor har minskat och andelen män stigit med mindre än 10% jämfört 
med 2019. 

Majoriteten av våra ledande befattningshavare 
är dock fortsatt kvinnor. 

http://www.visita.se/


MILJÖMÄSSIGT VÄRDESKAPANDE

HÅLLBAR VÄRDEKEJDA

Vi strävar kontinuerligt efter att så långt möjligt säkerställa alla 
hållbarhetsaspekter i samtliga delar av värdekedjan, alltifrån inköp och 
sortiment till energianvändning och resursförbrukning. 

I samband med Corona pandemins utbrott tvingades vi att agera snabbt för 
att se över våra kostnader, våra avtal och våra leverantörer.  

Som ett resultat av det arbetet avslutade vi samarbetet med några 
leverantörer samtidigt som vi 
inledde nytt med andra. 

Antal leveranser till respektive enhet minskade vilket inneburit en minskad 
miljöpåverkan vad gäller utsläpp från transporter.

MILJÖDIPLOM ENLIGT SVENSK MILJÖBAS

I Sverige är vi Miljödiplomerande enligt Svensk Miljöbas. 
Miljödiplomeringen är ett bevis på ett strategiskt och samordnat sätt 
att arbeta med miljöfrågorna i vår verksamhet.  

MILJÖPOLICY
Vår miljöpolicy bygger på att vi vill minimera vår påverkan på miljön. Vi 
tycker det är viktigt att miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga 
arbetet och genom ett aktivt miljöarbete, där vi löpande identifierar och 
utvärderar miljörisker och genom ständiga förbättringar både förebygger 
vi och minimerar vår negativa miljöpåverkan.

Våra ledord är REDUCE - REUSE – RECYCLE

100 % miljövänliga Take away produkter

I juni 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv som 
syftar till att minimera vissa plastprodukters negativa påverkan på miljö. 
Ett antal engångsartiklar av plast kommer att förbjudas, andra 
reduceras.

Take away växte under 2020 som en följd av pandemin. Under 2020 
gjordes därför genomgång av alla våra olika varumärkens take away
produkter vilket resulterade i att alla dessa produkter numer är 
miljömärkta. 



HÅLLBARA TJÄNSTERESOR

I hopp om att begränsa smittspridningen av Covid-19 infördes en rad olika restriktioner runt om 
i världen såväl som inom respektive land. Gränser stängdes, olika reserestriktioner infördes
även inom ländernas egna gränser och det har rekommenderats att arbeta hemifrån. 

Efterfrågan på våra tjänster föll med detta drastiskt liksom det också påverkade våra interna 
resor mellan våra verksamheterna. 

Liksom de flesta företag omfattar även vår resepolicy hållbarhet. Vi försöker välja kloka
färdmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt varför majoriteten av våra tjänsteresor sker
just med tåg. 

RESOR I TJÄNST 2020

Under 2020 genomfördes få tjänsteresor av vilka majoriteten skedde inom Sveriges gränser. 

Antalet tågresor minskade 2020 med -66% mot 2019. 

Det totala utsläppet av CO2 2020  minskade med - 0,3 KG mot 2019
(0,6 kg CO2, 2019,  0,3 kg CO2, 2020)



HÅLLBAR MAT OCH DRYCK

Regler och restriktioner även införts på serveringsställen vilka påverkat våra
restauranger, barer och matsalar.  Öppettider har begränsats såväl som
antalet besökare i syfte att undvika trängsel. Restriktionerna har ändrats
löpande och vi har snabbt anpassat verksamheten utifrån respektive lands 
restriktioner i syfte att skapa en säker vistelse för våra gäster. 

Med pandemin ändrades fokus från utveckling av matkoncept till att servera
mat på ett så smitt-säkert sätt som möjligt.

Vi införde bland annat ’Corona breakfast’ i 
syfte att minimera tillfälle till eventuell
smittspridning. Våra frukostbufféer ersattes
med begränsat utbud som serverades direkt
vid borden eller i färdiga frukostpåsar. 

Serveringspersonal började använda både
handskar och munskydd. Ett beslut som
fattades tidigt under våren i syfte att skydda
alla intressenter. 



SUMMERING 
HÅLLBARHETSAKTIVITETER 2020

Safety Protocol
–Utökade hygien och städrutiner

Corona Breakfast
–För minskad trängsel 

Leverantörsgenomlysning

100 % miljövänliga Take Away
produkter

–För total utfasning av engångsplast.



KONTAKT
Linda Johnsson
HR & Sustainability Manager
+46 (0)31 395 50 06 
linda.johnsson@ligula.se
Ligula Hospitality Group
Södra vägen 12, 412 54 Gothenburg

mailto:linda.johnsson@ligula.se
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