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Omfanget af nyheder om, hvor vigtig genanven-
delse, økologi og bæredygtighed er, har været
stærkt voksende de seneste år. Bæredygtighed er
i dag en præmis for at drive forretning, og det
gælder også for hoteller. 

I hotelbranchen er bl.a. madspil, vand- og
elforbrug, affald (papir, plastik, mad) samt for-
urening fra rengøring og linnedvask de største
syndere. Det viser en EU-rapport fra 2017 med
det mundrette navn “Best Environmental Mana-
gement Practice in the Tourism Sector”, som
kommer med konkrete forslag til, hvordan hotel-
og konferencebranchen kan minimere deres mil-
jømæssige påvirkning.

Det store fokus på bæredygtighed i især Skan-

For at vide hvad der skaber værdi for kunden,
skal man i dialog med kunden. Spørgeskemaer
kan være svære at få udfyldt og svarene er ofte så
generelle, at de ikke reelt bidrager med ny viden. 

I stedet bør hotelpersonalet gå i dialog med
gæsterne, så de føler sig ”taget med på råd”. De
kan f.eks. spørge gæsterne i løbet af opholdet
eller ved check-out, om de havde bemærket de
grønne initiativer, hvilke de syntes bedst om, og
hvilke de mangler eller ikke forstår. 

Samarbejdet mellem Horesta og Aarhus Uni-
versitet viste, at ikke alle hotelgæster er lige
interesseret i bæredygtighed. 

Nogle vælger et grønt hotel tilfældigt, fordi det
har gode ratings på Trustpilot eller har en god
placering. Dét skal hotelpersonalet kunne tage
højde for i deres dialog med gæsten, og det kræ-
ver særlige kommunikationsevner og -træning af
personalet. Det kan også være nødvendigt at
rekruttere nye profi��ler, hvilket er en udfordring
for hotelbranchen. Det viser en analyse fra Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR), hvor antallet af såkaldte forgæves
rekrutteringer i foråret 2018 lå på det højeste
niveau i 10 år. 

Så branchen har et problem: Hvis danske
hoteller skal stå stærkt i den nye, grønne konkur-
rence, skal de kunne tiltrække nye, nytænkende
medarbejdere. Eller de skal investere mere i
uddannelse af det eksisterende personale, for
grønne hoteller er kommet for at blive. 
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dinavien betyder, at et stigende antal hotel- og
konferencegæster forventer og efterspørger
grønne løsninger. Bæredygtighed er blevet
”mainstream”, og mange danske hoteller er efter-
hånden miljøcertifi��ceret med f.eks. Green Key.
Derfor bliver de nødt til at tænke nyt for at kunne
tilbyde unikke løsninger, som kan give dem kon-
kurrencemæssige fordele.

Hvordan man gør dét, har et dansk projektsam-
arbejde mellem Horesta, Alexandra Instituttet og
Aarhus Universitet prøvet at besvare. Projekt-
partnerne har arbejdet sammen med to af de
toneangivende, bæredygtige hoteller, Guldsme-
den og Green Solution House, for at kortlægge,
hvordan man kan skabe unik værdi for hotelgæ-
ster igennem bæredygtige hoteloplevelser. 

Projektet og dialogen med ledelse, medarbej-
dere og hotelgæster viste, at grønne hotelgæster
er blevet mere krævende. Det er ikke nok at kli-
stre bæredygtighedscertifi��ceringer alle steder i
hotellet. Hotelgæsterne vil se handling og have
autenticitet, unikke løsninger og personlig story-
telling. 

Hoteller bør derfor vælge de bæredygtige akti-
viteter, som har størst værdi for netop deres
gæster. Det er nemlig gæsterne, der i sidste ende
bestemmer, hvad de synes er mest bæredygtigt
og vil betale (mere) for, fordi det giver dem en
feel-good-følelse af, at de gør noget godt for ver-
den med de (hotel)valg, de træffer.

Det betyder også, at gæsterne gerne vil overra-
skes positivt med en værdioplevelse, som de
måske ikke havde forventet, men som de husker
og sætter pris på. Det kan være med til at adskille
hotellet fra andre og skabe loyalitet.

Barren er hævet:
Grønne hoteller skal tænke 
nyt for at være unikke
Et projektsamarbejde mellem Aarhus Universitet og Horesta forsøger at pege på
nye mål, der kan give danske hoteller fordele i den internationale konkurrence.
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