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Sammanfattning 
Logisektorn står för en betydande del av resurskonsumtionen och den miljömässiga påverkan 
från turistindustrin. Idag finns ett växande antal miljömärkningar för att hjälpa 
logianläggningar att bli mer hållbara - en av de ledande internationella miljömärkningarna är 
Green Key. Logianläggningar kan ha olika motiv till att ansluta sig till en miljömärkning 
förutom ett internt miljöengagemang; kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar, fler gäster 
och ökad lönsamhet.  
     Den här studien har undersökt skillnader kring Green Keys effekter på anläggningars 
miljöprestanda beroende på typ av anläggning, samt om antalet uppfyllda poängkriterier 
påverkar miljöprestandan. Syftet var framförallt att ta reda på om Green Key minskar 
logianläggningars miljöpåverkan över tid, och om märkningen leder till ett ökat antal gäster 
beroende på vilken typ av gäster anläggningarna hade främst.   
     En kvantitativ metod valdes och longitudinell data över Green Key-anslutna hotell och 
vandrarhems årliga vatten-, el- och energiförbrukning samlades in. Även data över antal 
gästnätter per år, typ av gäster och total inomhusyta sammanställdes. Statistiska tester 
genomfördes och de visade att det inte fanns ett samband mellan antal uppfyllda 
poängkriterier och miljöpåverkan. Logianläggningarnas resursförbrukning skiljde sig endast 
åt gällande elförbrukning, där hotell hade en signifikant högre elförbrukning/m2 än 
vandrarhem. Resultatet visade att det fanns en effekt av Green Key på anläggningarnas 
resursförbrukning över tid. Effekten slog något olika, men majoriteten av anläggningarna 
hade minskat förbrukningen över tid. Det fanns en signifikant skillnad i 
vattenförbrukning/gästnatt från startåret med Green Key i jämförelse med 2015. Det fanns 
ingen skillnad i ökning av antalet gäster beroende på typ av gäster, men antalet gästnätter 
totalt var dock fler efter en miljömärkning med Green Key än före. Det är emellertid svårt att 
påvisa om effekten beror på Green Key eller andra faktorer. 
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Abstract 
The accommodation sector accounts for a significant proportion of resource consumption and 
environmental impact of the tourism industry. Today, there are a growing number of eco-
labels in the accommodation sector to help establishments become more sustainable. One of 
them is the international eco-label Green Key. Lodging establishments have different motives 
for joining an eco-label in addition to an internal commitment to the environment; cost 
savings, competitive advantages, more guests and increased profitability. 
     This study investigated if there is any difference when it comes to the effects of Green Key 
depending on the type of facility, and if the number of ‘scoring criteria’ affect environmental 
performance. The purpose was mainly to find out whether Green Key reduces the 
environmental impact over time, and if the label leads to an increased number of guests, 
depending on the type of guests. 
     A quantitative method was chosen and longitudinal data over Green Key hotel and hostel's 
annual water, electricity and energy consumption was collected. Data on the number of guest 
nights per year, type of guests and total indoor area was also collected. Statistical tests were 
conducted and they showed that there was no correlation between the number of ‘scoring 
criteria’ and environmental impact. Only hotel and hostel's electricity consumption differed - 
hotels had a significantly higher electricity consumption/m2 than hostels. The results showed 
that there was an effect of Green Key on the establishments' resource consumption over time, 
although the effect differed. However, the majority of the establishments had reduced their 
resource consumption over time. The results also showed that there was a significant 
difference in water consumption per guest night from the starting year with Green Key in 
comparison with 2015. There was no difference in the increase of guest nights, depending on 
the type of guests. Although, the number of guest nights in total had significantly increased 
after the establishments had been rewarded with Green Key. However, it is difficult to 
demonstrate that the effect depends on Green Key. 
 
Keywords 
Environmental impact, key figures, nudging, benchmarking, resource consumption. 
 



 
 

Begreppsdefinition 
 
Benchmarking – En process där företag identifierar det ledande företaget i branschen och 
jämför produkter, tjänster eller tillvägagångssätt, för att implementera dessa procedurer i det 
egna företaget för att matcha eller överträffa sin konkurrent (Jafari 2000, s. 51). 
 
Elförbrukning – Den el som förbrukas i driften av logianläggningen. Exempelvis el för 
belysning, ventilation, elektriska apparater, med mera. 
 
Energiförbrukning – Den energi som förbrukas i driften av logianläggningen. I denna studie 
åsyftas den energi som används till uppvärmning av inomhusytor. Energi kan komma från 
exempelvis fjärrvärme, gas eller pellets. Andra typer av energi, såsom företagsfordons 
energiförbrukning, exkluderas. 
 
Greenwash – Kommunikation som missleder människor att tro att en organisations 
miljöprestanda eller produkter är bättre än de faktiskt är ur miljösynpunkt (Lyon et al. 2015).  
 
Vattenförbrukning – Det vatten som förbrukas i driften av logianläggningen. 
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1. Inledning 
I inledningen presenteras uppsatsens ämne i en större kontext, för att sedan smalna av till 
uppsatsens mer precisa syfte. Sist presenteras studiens frågeställningar och avgränsningar.  

 
1.1 Bakgrund  
Under det senaste århundradet har människans miljöpåverkan ökat kraftigt. Miljöproblemen 
har skiftat från att vara lokala till mer globala och komplexa i sin karaktär (Ammenberg 2004, 
s. 33). Miljöfrågor seglade upp på den politiska agendan först under 1960-talet och 1972 hölls 
den första internationella miljökonferensen i Stockholm och Romklubben kom ut med 
rapporten ”Tillväxtens gränser”, som förutspådde att jordens resurser skulle ta slut med 
allvarliga konsekvenser som följd. 1987 publicerades Bruntlandrapporten; ”Vår gemensamma 
framtid”, vilken räknas som en av de mest betydelsefulla inom miljöområdet. Begreppet 
’hållbar utveckling’ introducerades i samband med rapporten och definieras som: ”En 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling 
1987, s. 6). Det slogs fast att hållbar utveckling bör ses som ett ledord för långsiktig 
samhällsutveckling både lokalt och globalt. Hållbar utveckling innefattar tre integrerade 
dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (Elvingson 2016). Den 
miljömässiga dimensionen sätter ytterst ramarna för de andra två, och handlar främst om att 
förändra energi- och materialflöden för att minimera påverkan på miljön (Ammenberg 2014, 
s. 42). I september 2015 antog världens länder en ny global utvecklingsagenda; ”Agenda 
2030”, med 17 globala mål för hållbar utveckling för mänskligheten och jordens ekosystem 
(UNDP u.å.).  
     För att hållbar utveckling ska nås krävs att lokala och globala aktörer i olika branscher 
involveras och tar sitt ansvar. Turistindustrin är en viktig drivkraft för ekonomin i många 
länder och kan påverka den socioekonomiska utvecklingen positivt. Turismen har samtidigt 
en stor global påverkan på miljön, direkt och indirekt, och medverkar till bland annat 
landförändringar, utdöende av arter, spridning av sjukdomar och hög resursförbrukning 
(Gössling 2002). Totalt sett bidrar turistindustrin årligen till 5 % av alla utsläpp av 
klimatpåverkande gaser (Gössling 2009). Enligt UNWTO (2004) ska den miljömässiga 
dimensionen av hållbar turism använda naturens resurser på ett optimalt resurseffektivt sätt, 
upprätthålla viktiga ekologiska processer och bevara den biologiska mångfalden. Butler 
(1999, s. 16) menar att nyckeln för att nå hållbarhet främst handlar om att göra befintlig 
turism så hållbar som möjligt. För att beräkna detta krävs att indikatorer kring hållbarhet mäts 
- utan indikatorer är termen ”hållbar” meningslös (ibid). Vilka indikatorer som behövs för att 
minimera turismens miljöpåverkan förblir dock en kritisk fråga, påpekar Pomering et al. 
(2011). Miljömässiga och ekonomiska faktorer kan mätas, men de sociala är desto svårare. 
Kanske är det därför hållbar turism främst fokuserar på den miljömässiga delen (ibid).  
     En delsektor av turistindustrin är logisektorn, som står för en betydande del av 
resurskonsumtionen och den miljömässiga påverkan från turistindustrin, främst genom stor 
vatten-, el- och energiförbrukning samt utsläpp av föroreningar och avfall (Gössling 2009). 
Logianläggningar har olika incitament för att arbeta med miljöfrågor i sin verksamhet. De 
motiv som oftast lyfts fram är kostnadsbesparingar, ett internt miljöengagemang samt 
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miljömässiga konkurrensfördelar som leder till fler gäster och ökad lönsamhet (Gonzáles & 
León 2001; Geerts 2014). För att visa att anläggningen bedriver ett trovärdigt miljöarbete 
gentemot intressenter och för att arbeta effektivt och strukturerat med miljöfrågor, finns 
möjligheten att frivilligt ansluta sig till en miljömärkning eller miljöcertifiering (Green Key 
International u.å).    
 
Frivillig miljömärkning 
Det finns tre huvudsakliga styrmedel för miljöreglering; ekonomiska, reglerande och 
kommunikativa. De två första styrmedlen är ofta administrativa där människors och företags 
beteende regleras genom ekonomiska incitament, lagar och förbud (Söderqvist et al. 2004, s. 
199). Miljömärkning däremot utgör ett frivilligt kommunikativt styrmedel som går utöver 
landets lagar och regler på miljöområdet. Att miljömärka logiverksamheter är ett viktigt 
komplement till existerande politiska styrmedel inom området för att nå hållbar utveckling, 
enligt de Larderel (2001, s. 15). Med en frivillig miljömärkning blir de positiva 
miljöeffekterna ofta mer omedelbara, eftersom miljöhänsyn implementeras snabbare med en 
frivillig miljömärkning i jämförelse med traditionella styrmedel som kan ta längre tid att 
tillämpa (Liljenstolpe & Elofsson 2009, s. 21). En miljömärkning syftar till att på ett enkelt 
sätt upplysa konsumenter om varan eller tjänstens miljöegenskaper och definieras enligt 
Global Ecolabelling Network (u.å) som: 
 
”En frivillig metod för certifiering och märkning av miljöprestanda. En miljömärkning 
identifierar en produkt eller tjänst som är att föredra ur miljösynpunkt, inom en specifik 
produkt- eller tjänstekategori.”  
 
En miljömärkning visar att varan eller tjänsten uppfyller ett antal krav eller kriterier i ett 
standardiserat regelverk (Ammenberg 2004, s. 283). Märkningarna fokuserar främst på att 
minska logianläggningars energi-, vatten-, resursförbrukning och avfallshantering men målet 
är också att skapa en miljömässig medvetenhet bland de anställda (Larderel 2001, s. 15). 
Symbolen för miljömärkningen fungerar som ett kommunikationsmedel och hjälper 
miljömedvetna kunder och andra intressenter att göra miljövänligare val (Ammenberg 2004, 
s. 283). En miljömärkning kan utgöra en differentieringspunkt när individer gör noga 
genomtänkta val, och fungerar då som ett informationsverktyg. Men en miljömärkning kan 
också fungera som en nudge. Det innebär att miljömedvetna konsumenter genom 
miljömärkningen får en påminnelse, en ”nudge”, om sin miljövänliga identitet, vilket 
påverkar deras beteende och beslut (Lindahl & Stikvoort 2015, s 27).  
     För att intressenter ska kunna förhålla sig till miljömärkta logianläggningars faktiska 
miljöpåverkan krävs att de har riktmärken att jämföra med. Därför bör verksamheter 
kontinuerligt rapportera indikatorer för sin miljöprestanda, och det krävs att det finns riktlinjer 
för bästa praxis - benchmarking. På så vis kan verksamheter upptäcka förbättringspotential 
och intressenter kan bedöma logianläggningars relativa miljöprestanda (Buckley 2001, s. 25).  
     Även van Rheedel och Rietbergen (2014) framhåller att miljömärkningar som är mer 
kapabla att representera verksamheters faktiska miljöpåverkan kan leda till att gäster i första 
hand väljer hotell med den miljömärkning som minskar hotellets miljöpåverkan mest.  
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Green Key 
Idag finns ett växande antal miljömärkningar inom logisektorn för att hjälpa anläggningar att 
bli mer hållbara (Hotel Energy Solutions 2011, s. 8). En av de ledande internationella 
miljömärkningarna för logiverksamheter är Green Key. Green Key godkändes som ett 
internationellt miljömärkningsprogram av Foundation for Environmental Education (FEE) 
2002 i syfte att skapa miljömässigt ansvarstagande och hållbarhet inom besöksnäringen för att 
minska dess totala användning av resurser. Miljökriterier beträffande bland annat vatten, 
energi, livsmedel och avfall ska uppfyllas. För vissa kriterier finns gränsvärden som ska nås, 
exempelvis ställs krav att vattenflödena inte ska överstiga ett visst antal liter per minut (Green 
Key Kriteriechecklista u.å). Kriterierna är indelade dels i obligatoriska kriterier som ska vara 
uppfyllda vid ansökningstillfället, samt poängkriterier som är en del av poängsystemet. För 
varje år anläggningen är miljömärkt krävs att fler poängkriterier uppfylls, ända fram till år sju, 
då anläggningen ska ha uppfyllt minimumgränsen på minst 19 poängkriterier, utöver de 
obligatoriska kriterierna (Green Key Sverige u.å). Green Key kräver att ansluta 
logianläggningar mäter och dokumenterar indikatorer för vatten-, el- och energiförbrukning 
regelbundet för att ha översikt över sin miljöpåverkan. Miljömärkta anläggningar arbetar även 
med årliga miljömål, för att uppnå ständig förbättring av miljöprestanda. Minst vart tredje år 
sker ett kontrollbesök på anläggningen där Green Key kontrollerar att kriterierna följs.  
     Idag miljömärker Green Key hotell, vandrarhem, konferenser, campingar, restauranger och 
turistattraktioner världen över. Märkningen finns i mer än 50 länder och cirka 2400 
verksamheter är idag anslutna till Green Key (Green Key International u.å.). 
     I Sverige drivs Green Key av organisationen Green Key Sverige. I dagsläget är totalt 60 
hotell, 20 vandrarhem, 16 campingar, 6 fjällstationer och 4 konferenser i Sverige miljömärkta 
med Green Key (Green Key Sverige u.å). 
 
1.2 Problemformulering 
Green Key säkerställer att vissa kriterier uppfylls inom miljöområdet, men bedömer inte 
anläggningars faktiska miljöpåverkan, menar van Rheede och Rietbergen (2014). Enligt de 
Larderel (2001, s. 17) är ett av de viktigaste testerna för att se om en miljömärkning fungerar 
att undersöka om den faktiskt leder till en långsiktig förbättring av verksamheters 
miljöprestanda, och därmed minskad miljöpåverkan. Detta är en grundläggande förutsättning 
för hållbarhet i produktion av varor och tillhandahållande av tjänster (ibid). Även Butler 
(1999) betonar att miljömässig hållbarhet handlar om att göra befintlig turism så hållbar som 
möjligt och för detta krävs att indikatorer kring hållbarhet faktiskt mäts.  
     FEE betonar att miljöegenskaper blir allt viktigare när resenärer väljer boende och att 
Green Key symboliserar ett engagemang för miljö och hållbar utveckling som är extremt 
attraktivt för potentiella gäster (Green Key International u.å). Det kan finnas en möjlighet att 
Green Keys attraktivitet är beroende av vilken typ av gäster logianläggningarna har främst – 
affärsresenärer kan tänkas välja ett miljömärkt boende utifrån företagets miljö- och 
hållbarhetspolicy, medan privatpersoner måhända väljer ett miljömärkt boende av mer 
ideologiska och personliga skäl.  
     Utifrån ovan nämnda resonemang är det av intresse att undersöka om och i vilken 
utsträckning Green Key minskar anslutna logiverksamheters faktiska miljöpåverkan genom 
att studera ett antal indikatorer för miljöprestanda. Det är också av intresse att ta reda på om 
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en miljömärkning med Green Key faktiskt attraherar fler gäster, och om denna ökning i så fall 
skiljer sig åt beroende på typ av gäster. 
 
1.3 Syfte 
Studien fokuserar på interna och externa effekter av Green Key och är av en undersökande 
och utvärderande karaktär.  
     Internt syftar studien till att kvantitativt undersöka effekterna av Green Key på miljömärkta 
anläggningars miljöprestanda. Studien undersöker om effekten av Green Key är beroende av 
antalet uppfyllda poängkriterier och om effekten skiljer sig åt mellan olika typer av 
anläggningar. Syftet är framförallt att undersöka om en miljömärkning med Green Key leder 
till minskad miljöpåverkan över tid.   
     Externt ämnar studien ta reda på om en miljömärkning med Green Key leder till en ökning 
av antalet gäster och om det finns någon skillnad i ökning beroende på vilken typ av gäster 
anläggningarna främst har.  
 
1.4  Frågeställning 

1. Finns ett samband mellan logianläggningars miljöpåverkan och antal uppfyllda 
poängkriterier och typ av logianläggning? 

2. Leder en miljömärkning med Green Key till en minskning av logianläggningars 
miljöpåverkan över tid?   

3. Leder en miljömärkning med Green Key till en ökning av antalet gäster? Finns en 
skillnad beroende på typ av gäster? 

 
1.5 Avgränsning 
Studien begränsar sig till Green Key-märkta hotell och vandrarhem i Sverige med fokus på tre 
resursområden: vattenförbrukning, el- och energiförbrukning. Indikatorerna valdes eftersom 
det är ett krav att regelbundet mäta och dokumentera dessa enligt Green Keys kriterier. Övriga 
indikatorer, såsom avfall och kemikalier, är i dagsläget frivilligt att mäta och på grund av 
detta finns för lite data tillgänglig för insamling och analys.  
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2. Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras en referensram för studiens empiri, för att kunna bedöma resultatet i en 
vidare kontext. Teorier om miljömärkning som nudgingverktyg, motiv till miljömärkning och 
tidigare studier presenteras.  

2.1 Motiv till frivillig miljömärkning 
Det finns flera motiv för logianläggningar att miljömärka sin verksamhet, men framförallt två 
anledningar brukar lyftas fram, enligt Font et al. (2011): 

1) Resursbaserade internt drivna skäl 
2) Legitimitetsmässiga externt drivna skäl 

Resursbaserade handlingar internt handlar i logibranschen främst om kostnadsbesparingar 
genom effektiviseringar. Detta är det främsta motivet till varför logianläggningar väljer att 
miljömärka sig, konstaterar flera författare (Bohdanowicz 2006; González & León 2001; 
Tzschentke et al. 2004; Webster 2000). Det handlar om att vidta åtgärder för att minska 
verksamhetens miljöpåverkan och bygga upp ett stabilt miljöarbete för att minska 
kostnaderna.  
     Legitimitetsbaserade externa handlingar är åtgärder för att öka medvetenheten och 
synliggöra verksamhetens miljömässiga engagemang bland intressenter såsom kunder, media 
och leverantörer. Målet är att uppnå marknadsmässiga konkurrensfördelar, förbättrad image 
och därmed locka till sig fler kunder, framförallt för stora internationella hotellkedjor (Font et 
al. 2011). Ett gediget internt miljöarbete krävs för att kunna lyfta fram miljöarbetet i extern 
kommunikation och undvika Greenwash (Olausson 2009, s. 60).  
     Geerts (2014) tar upp liknande huvudsakliga motiv till varför logianläggningar väljer att 
miljömärka sig: Det kan ge ökad lönsamhet för verksamheten och fungera som ett 
informationsverktyg gentemot miljömedvetna potentiella gäster. Geerts (2014) lyfter även 
fram att verksamheter väljer att miljömärka sig för att främja implementeringen av 
miljömässig hållbarhet i besöksnäringen. 
     Även Nelson (2014) kom i sin studie fram till att miljövänliga hotells potentiella ”gröna” 
image kan vara ett kraftfullt verktyg för att attrahera och behålla fler gäster, om hotellen 
kommunicerar sitt miljöarbete externt. Miljömärkningar har dock haft en liten effekt när det 
gäller att differentiera turistföretag gentemot konkurrenter, enligt Ayuso (2007), Font och 
Epler-Wood (2007). Författarna menar att företagen kommunicerar sitt miljöarbete till 
konsumenterna, men med bristfällig budget och utan marknadsföringsstrategi.  
     Även Buckley (2001, s. 20) framhäver att en miljömärkning främst är ett verktyg för att 
attrahera kunder. Hur mycket vikt dessa lägger vid en miljömärkning beror på:  
1) Hur mycket konsumenten bryr sig om miljön och 2) hur stor verklig skillnad för miljön de 
tror att miljömärkningen ger i jämförelse med ett icke miljömärkt alternativ.  
     En studie av Prud'Homme och Raymond (2013) visade att hotellkunders ansvarsfulla 
beteende i det dagliga livet även påverkar deras val av hotell. Om ett hotell arbetar med miljö- 
och hållbarhetsfrågor är det ett kriterium ansvarsfulla konsumenter väger in när de väljer 
hotell. Detta resultat ligger även i linje med en studie av Bergin-Seers och Mair (2009), som 
framhåller att ett växande antal företag väljer boende för konferenser och affärsresor utifrån 
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logianläggningars miljöprestanda, för att uppfylla företagets egen policy kring miljö och 
hållbarhet. 

2.2 Miljömärkning som nudgingverktyg 
Begreppet nudging inbegriper alla de metoder som avser att ändra människors beteende på ett 
eller annat sätt. Beteendemässig förändring bygger på att vårt beteende inte bara styrs av 
medvetna och reflekterande processer, utan också av omedvetna och automatiska sådana. 
Inom psykologin benämns dessa som det automatiska (system 1) respektive kognitiva (system 
2) systemet. När system 1 jobbar är det ofta kontexten individen befinner sig i som avgör 
beteendet. Genom att påverka kontexten där valet ska göras, kan system 2 förbikopplas, och 
på så vis kan en individs beteende ändras på ett önskvärt sätt (Khaneman 2001, s. 18). 
     Lidahl och Stikvoort (2015, s. 14) definierar, i likhet med andra forskare, en nudge som ett 
sätt att ändra människors beteende utan att ändra deras attityder. Nudging är alltså en typ av 
“beslutsarkitektur” som ger individer en liten ”knuff” i önskad riktning. Denna ”knuff” syftar 
till att vara positiv för den enskilda individen och samhället i stort (John et al. 2009).  
     En miljömärkning fungerar som en nudge på så vis att en konsument med miljövänlig 
identitet får en påminnelse om denna, vilket aktiverar konsumentens miljövänliga beteende 
(Lindahl och Stikvoort 2015, s. 27). En miljömärkning kan fungera som en ”påminnelse-
nudge”, men också utgöra en differentieringspunkt när individer gör noga genomtänkta val. 
Miljömärkning kan med andra ord vara en nudge för somliga individer, men inte för andra, 
menar Lindahl och Stikvoort (2015). 
     Ölander och Thøgersen (2014) framhåller att en miljömärkning fungerar som en nudge 
genom att den förser individer med information om produkten eller tjänstens relativa 
miljöpåverkan i förhållande till andra produkter eller tjänster. En miljömärkning hjälper 
konsumenter kan välja miljövänligare produkter eller tjänster lika snabbt och med lika lite 
ansträngning som när de gör konventionella val (Thøgersen et al. 2012).  

2.3 Tidigare studier  
van Rheedel och Rietbergen (2014) undersökte i sin studie hur Green Key-märkta 
nederländska hotells energiförbrukning/m2 under 2012 påverkades av antalet uppfyllda 
poängkriterier på hotellen. De konstaterade att det inte fanns ett signifikant samband mellan 
energiförbrukning/m2 och antalet uppfyllda poängkriterier. Green Key visar alltså att 
logianläggningar lever upp till Green Keys kriterier, snarare än att de genom märkningen 
minskar sin miljöpåverkan, enligt författarna. Dock påpekar van Rheedel och Rietbergen 
(2014) att longitudinell data av energiförbrukning före och efter anslutning till 
miljömärkningen skulle ge större insikt i Green Keys effekter på den faktiska 
energianvändningen.  
     Små, oberoende hotell är mindre aktiva vad gäller miljöarbete än stora hotellkedjor. Det 
finns dock inte någon statistiskt signifikant skillnad i energiförbrukning mellan hotell och 
andra typer av boenden med olika standarder, enligt rapporten Hotel Energy Solutions (2011, 
s. 2). I en studie av Bohdanowicz och Martinac (2011) undersöktes vilka faktorer som 
avgjorde Europeiska hotells vatten- och energiförbrukning. Först undersöktes relationen 
mellan hotellvarumärket och hotellstandarden med miljöprestandan. Därefter studerades 
fysiska faktorer såsom storlek, byggnadsår och geografiskt läge, som kunde påverka 
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resursförbrukningen. Data insamlades från år 2004 från hotellkedjorna Scandic och Hilton 
som ingick och jämfördes i studien. Resultatet visade att mellanklassegmentet av hotell 
överlag var mindre resurskrävande än de mer exklusiva hotellen. En liknande studie kring 
vattenförbrukning av Rico-Amoros et al. (2009) visade att hotell med olika standarder och 
stjärnor hade olika vattenförbrukning per gästnatt, där de 4-stjärniga hotellen hade mer än 
dubbelt så stor vattenförbrukning i jämförelse med de 1-stjärniga hotellen.  
     Publicerad benchmarking för hotells energiförbrukning ligger mellan 200-400 kWh/m2/år, 
men det huvudsakliga intervallet för Europeiska hotells energiförbrukning är mellan 305-330 
kWh/m2 per år, enligt en sammanställning av flera studier i rapporten Hotel Energy Solutions 
(2011, s. 2). Tidigare studier visar att Europeiska hotells energiförbrukning rör sig mellan 
224-364 kWh/m2 i genomsnitt (Tabell 1).  
     Benchmarking för hotells vattenförbrukning föreslås av Styles et al. (2015) ligga på <140 
liter/gästnatt, beräknat utifrån gränsvärdet för 10 % av de hotell med lägst 
vattenförbrukning/gästnatt som ingick studien. För hostell ligger riktmärket för benchmarking 
på <100 liter vatten/gästnatt (ibid). Tidigare studier kring Europeiska hotells 
vattenförbrukning visar att genomsnittet ligger mellan 174-515 liter/gästnatt (Tabell 1).  

Tabell 1. En sammanställning av studier kring Europeiska hotells energiförbrukning/m2 och vattenförbrukning/gästnatt. 
Sammanställningen består av icke-miljömärkta hotell. 

 
Bohdanowicz (2006) undersökte Scandic Hotells miljöprestanda under åtta år. Kedjan hade 
vidtagit ansträngningar för att minska hotellens miljöpåverkan sedan 1993, men en 
miljömärkning med Svanen erhölls först 2004. Resultatet visade att mellan 1996 (referensår) 
och 2003 hade energiförbrukningen (kWh) i kedjan minskat med 15 % /m2, en genomsnittlig 
årlig minskning på ca 1,9 % /m2. En liknande studie av Bohdanowicz et al. (2011) på 
europeiska Hiltonhotell under tre år visade att energikonsumtionen minskat med 15 % /m2 och 
vattenförbrukningen minskat med 8 % /gästnatt, i jämförelse med referensåret 2005. Detta ger 

Studie	av		 Antal	hotell	(n)	 Lokalisering	 Energiförbrukning	kWh/m2/år	

Commission	of	the	European	
Communities	(2001a)	

11	 Portugal	 99-446,	medelvärde	296	

Commission	of	the	European	
Communities	(2001b)	

21	 Italien	 249-436,	medelvärde	364	

Commission	of	the	European	
Communities	(2001c)	

12	 Sverige	 198-379,	medelvärde	224	

Bohdanowicz,	P.	Martinac,	I.	
(2006)	

111	&	71	 Europa		 Medelvärde	285	&	364	

Hotel	Energy	Solutions	(2011)	 n	>	1000	 Europa	 200-400,	medelvärde	305-330	

Studie	av		 Antal	hotell	(n)	 Lokalisering	 Vattenförbrukning	liter/gästnatt	

Despretz,	H.	(2001,	s	21)	 160	 Tyskland	 90-900,	medelvärde	342	

Bohdanowicz,	P.	Martinac,	I.	
(2006)	

111	&	71	 Europa		 Medelvärde	215	&	515	

Rico-Amoros	et	al.	(2009)	 >	35000	bäddar	 Spanien	 Medelvärde	174-361	
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en genomsnittlig årlig minskning av energiförbrukningen med 5 % /m2 samt en årlig 
minskning av vattenförbrukningen med 2,7 % /gästnatt.  
     Studier av miljömärkningar för boenden har visat att effekten av certifieringssystem kan 
ifrågasättas och att märkningen inte sammanfaller med faktisk miljöprestanda (Majcen et al. 
2013). Boenden med låg energieffektivitetsmärkning konsumerade mindre än vad märkningen 
förutsade, medan boenden med en hög energieffektivitetsmärkning konsumerade mer än vad 
märkningen förutsade. Även Warnken et al. (2005)  lyfte fram problematiken kring 
miljömärkningars effekt i sin studie, där vattenanvändningen för certifierade eko-hotell i 
Australien låg mellan 390-1090 liter/gästnatt, i jämförelse med konventionella hotell där 
vattenförbrukningen var liknande och låg mellan 390-1410 liter/gästnatt.  
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3. Metod 
I kapitlet beskrivs studiens metodval och tillvägagångssätt samt resultatets reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. 

 
3.1 Metodbeskrivning 
Metoden utgår från ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom insamlad data är kvantifierbar 
och sammanfattas i statistisk form. Kvantitativa metoder passar bra när det gäller att ta reda 
på hur utbredda vissa förhållanden är och för att kunna dra slutsatser och generalisera 
resultatet till en population (Eliasson 2013, s. 31).  
     För att svara på studiens frågeställning samlades data in över den årliga vatten-, el- och 
energianvändning hos anslutna hotell och vandrarhem samt antalet gästnätter per år. 
Anledningen till att elförbrukningen respektive energiförbrukningen för uppvärmning av 
inomhusytor separerades var för att försöka särskilja den effekt som klimatförhållanden olika 
år har på energiförbrukningen för uppvärmning. I insamlad data fanns också information om 
vilken typ av gäster anläggningarna uppskattade att de främst hade. De kunde välja ett 
alternativ i den rätt grova indelningen ”mestadels tjänsteresor”, ”mestadels privatresor” och 
”jämnt fördelat”. Även anläggningarnas totala inomhusyta, antal år som miljömärkt med 
Green Key och antal uppfyllda poängkriterier totalt samlades in och sammanställdes utifrån 
information i anläggningarnas kriteriechecklistor på Green Key Sveriges server. 
     Utgångspunkten var att samla in så mycket data som det gick, om möjligt minst tre år 
innan respektive anläggning blev miljömärkt till och med 2015. Detta var dock i många fall 
inte praktiskt genomförbart eftersom flertalet anläggningar inte mätt och samlat in statistik 
åren innan de blev miljömärkta, eftersom de inte haft det kravet förrän de blev miljömärkta 
med Green Key. 
     Tidigare studier har använt sig av nyckeltal för att kunna jämföra data mellan olika 
anläggningar. Resursförbrukningen jämfördes främst med den totala inomhusytan i m2 eller 
antalet gästnätter per år. Anledningen till detta baseras ofta på tidigare studier som funnit 
signifikanta korrelationer mellan variablerna. Exempelvis Bohdanowicz och Martinac (2006) 
samt Becken et al. (2001) fann en signifikant korrelation mellan total energiförbrukning och 
inomhusarea (Rho > 0,7) i sina studier. För att resultaten ska vara jämförbara och relatera till 
varandra används även nyckeltal i den här studien.  
     Denna studie har ett liknande metodval som Bohdanowicz (2006) studie av Scandichotell 
och Warnkens et al. (2005) studie av miljömärkta hotell, på så vis att data från ett referensår 
använts som jämförelse för att ta reda på förändringar över tid gällande logianläggningars 
resursförbrukning. I den här studien har referensåret utgått från året innan, alternativt det år 
respektive logianläggning anslöt sig till Green Key. Året för jämförelse är data från nuläget 
2015. Detta angreppssätt har använts för att kunna svara på frågeställning 2 samt 
frågeställning 3.  
     För att svara på frågeställning 2 har ett liknande metodval använts som i van Rheedel och 
Rietbergens (2014) studie kring hur Green Key-märkta hotells energiförbrukning per m2 
påverkades av antalet uppfyllda poängkriterier på hotellen. Detta tillvägagångssätt används i 
den här studien för att besvara frågeställning 1.  
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3.2 Urval 
Studien fokuserar på Green Key-anslutna hotell och vandrarhem, eftersom dessa utgör 
merparten av de anläggningar som är miljömärkta med Green Key i Sverige. Dessutom är 
hotell och vandrarhem ofta öppna året runt och kan tänkas ha en relativt hög miljöpåverkan i 
jämförelse med andra anläggningar. Att fjällstationer, konferenser och campingar inte valdes 
för studien beror på att antalet av dessa anläggningar i Sverige är för få för att erhålla ett 
fullgott resultat och för att kunna dra några generella slutsatser. Dessutom skiljer sig dessa 
anläggningar från hotell och vandrarhem vad gäller bland annat faciliteter, öppettider under 
året och geografiskt läge. Restauranger och turistattraktioner miljömärks ännu inte av Green 
Key i Sverige.  
     Urvalet av logianläggningar samt kontaktuppgifter till dessa erhölls från organisationen 
Green Key Sverige. Alla Green Key-märka hotell och vandrarhem kontaktades för 
undersökningen. Således kontaktades hela studiens population för insamling av data. 
Stickprovet utgjordes därefter av de anläggningar som skickade in data inom tidsramen. 
Utifrån detta var ambitionen att skapa ett slumpmässigt urval, på så vis att alla hotell och 
vandrarhem hade samma möjlighet att komma med (Hartman 2004, s. 146).  
 
3.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 
I kvantitativa metoder är det viktigt att samla in så många svar som möjligt utifrån given 
tidsram och tillgängliga resurser (Eliasson 2013, s. 28). Detta tillvägagångssätt har anammats 
i denna studie. Inledningsvis studerades alla hotell och vandrarhems tidigare inskickade 
dokument på Green Key Sveriges server för att hitta de eventuella nyckeltal som redan fanns 
att tillgå. Här skiljde det sig åt – vissa anläggningar hade skickat in väl ifyllda 
statistikdokument sedan tidigare medan merparten inte hade skickat in något alls. Data som 
hittades fylldes i respektive anläggnings statistikformulär innan det mailades till 
anläggningens miljöansvarige för komplettering, eftersom ingen av anläggningarnas data var 
fullständig. I mailet gavs en förklaring av studiens syfte och en tydlig beskrivning kring hur 
de skulle gå tillväga och vad som menades med de olika begreppen vatten-, el- och 
energiförbrukning, så inga missförstånd skulle uppstå.  
     Efter en vecka skickades ett påminnelsemail ut till de logianläggningar som inte svarat. 
Efter ytterligare två veckor kontaktades miljöansvariga på de hotell och vandrarhem som inte 
skickat in ifyllt statistikformulär för ytterligare en påminnelse. De logianläggningar som 
inkommit med statistik fyra veckor efter första mailutskicket, utgjorde studiens stickprov. På 
grund av studiens begränsade tidsram fanns inte tid att invänta övriga logianläggningars data, 
eller skicka ytterligare påminnelser.  
     53 av 80 logianläggningar totalt – 39 av 60 hotell samt 14 av 20 vandrarhem, skickade in 
data inom tidsramen med varierande ifyllnad av data för olika år. Svarsfrekvensen uppgick till 
66 % totalt med 65 % svarsfrekvens för hotellen och 70 % för vandrarhemmen.  
     Vid sammanställning och genomförande av de statistiska testerna visade det sig att flera 
anläggningar föll bort vid varje test på grund av oregelbunden och saknad data för vissa 
miljövariabler och vissa år. Exempelvis skickade somliga anläggningar in data för 
vattenförbrukningen, men utelämnade el- och energiförbrukningen. När anläggningarna 
mailade in dataunderlagen förklarade de flesta varför de eventuellt inte hade kunnat fylla i 
data för vissa miljöindikatorer och vissa år. Exempelvis hyr vissa anläggningar en del av en 
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större fastighet, vilket gör att anläggningarnas specifika förbrukning av vatten- eller el inte går 
att mäta. Några anläggningar hade varit miljömärkta så länge att de inte sparat nyckeltal från 
de första åren med Green Key. I övrigt kan tänkas att dataunderlaget blev så varierande på 
grund av brist på tid för de miljöansvariga att leta rätt på all data. Eftersom Green Key inte 
begärt in samma mängd data tidigare, finns också en risk att vissa anläggningar inte 
dokumenterat förbrukningen sedan startåret med Green Key, såsom kriterierna kräver.  
     I samråd med Green Key Sverige beslutades att anläggningarna som ingår i studien ska 
hållas anonyma, men särskiljas för typ av anläggning. Därför benämns hotell och vandrarhem 
i studien: Hotell 1, 2, 3, Vandrarhem 1, 2, 3 och så vidare.  
     Efter att data sammanställts i Excel genomfördes statistiska tester i statistikprogrammet R 
version 3.3.0 (R Core Team 2016) i paketet R Commander (Fox 2005), för att studera trender 
och skillnader. Inledningsvis gjordes tre Spearman-korrelationer med data från 2015, eftersom 
data var kausal och bedömdes som icke-parametrisk i en ’Basic Diagnostic Plot’. 
Korrelationerna gjordes för att undersöka om antal uppfyllda poängkriterier hade ett samband 
med resursförbrukningen. Tre Wilcoxon-tester provade därefter om det fanns några skillnader 
i resursförbrukning (2015) beroende på typ av anläggning (hotell eller vandrarhem). 
Skillnader mellan typ av anläggning är intressant att se för att ta reda på om 
resursförbrukningen skiljer sig åt mellan hotell och vandrarhem, eftersom tidigare studier 
(Bohdanowicz & Martinac 2011; Rico-Amoros et al. 2009) har visat att logianläggningar med 
högre standard också har högre resursförbrukning. Wilcoxon-testerna valdes eftersom data var 
oberoende och bedömdes som icke-parametrisk i ett histogram över normalfördelning.     
     Därpå gjordes tre linjära modeller för att ta reda på om det förekom en korrelation mellan 
antal år med Green Key och anläggningars resursförbrukning. Dessutom genomfördes två 
parade t-tester samt ett parat Wilcoxon-test för att testa skillnader i resursförbrukningen före 
och efter en anslutning till Green Key. De parade t-testerna valdes eftersom data var beroende 
och bedömdes som parametrisk i ett histogram över normalfördelning, medan det parade 
Wilcoxon-testet valdes på grund av oberoende men icke-parametrisk data.  
     Slutligen genomfördes en linjär mixad modell för att ta reda på om Green Key leder till en 
ökning av antalet gästnätter hos anslutna logianläggningar, och om det finns en skillnad 
mellan antalet gästnätter före och efter anslutning till Green Key beroende på typ av gäster. På 
så vis testades om Green Key kan fungera som ett informationsverktyg eller en nudge. Även 
sammanställningar i form av tabeller och figurer gjordes för att tydliggöra resultatet.  
 
3.4 Metodkritik 
Validitet handlar om undersökningen är giltig och innebär huruvida undersökningen verkligen 
mätt det den har avsett att mäta. Validiteten bedömdes inledningsvis som relativt god, 
eftersom data angavs med stor noggrannhet och insamlades med säkra mätmetoder (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 124). För att stärka validiteteten undersöktes även insamlad data för att hitta 
eventuella avvikelser. I de fall detta hittades kontaktades hotellet eller vandrarhemmet i fråga 
för att reda ut om det förekommit ett fel (Eliasson 2013, s. 16). Dock finns en risk att den 
mänskliga faktorn kan ha påverkat validiteten. Exempelvis kan anläggningar ha fyllt i 
felaktiga siffror kring förbrukningen, vilka kan ha bedömts som icke avvikande och därför 
kommit med i sammanställningen av data. För att säkerställa att studien verkligen mätt det 
som var avsett, hade en längre tidsperiod med longitudinell data behövts, innan och efter 
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miljömärkningen med Green Key. Inledningsvis eftersträvades detta vid datainsamlingen, 
men data för åren innan anslutning till Green Key visade sig vara bristfällig, vilket kan ha 
påverkat validiteten negativt. Om detta hade varit känt innan studien tog fart kunde istället en 
kontrollgrupp ha använts med data från logianläggningar utan miljömärkning, för att tydligt 
kunna jämföra effekterna av Green Key. Likväl har få funna tidigare studier på området 
använt en kontrollgrupp (Warnken et al. 2005). Istället har ett referensår (startår) använts för 
jämförelse (Bohdanowicz 2006; Bohdanowicz et al. 2011) alternativt resultat av tidigare 
studier eller benchmarking (Styles et al. 2015). I vissa fall har enbart studerade 
logianläggningar jämförts sinsemellan (Rico-Amoros et al. 2009). För att kunna studera 
förändringen före och efter en miljömärkning med Green Key utan kontrollgrupp har värden 
före påverkan av Green Key använts. Dessa värden utgör data från året innan (år -1) 
logianläggningen anslöt sig till Green Key, alternativt året logianläggningen anslöt sig till 
Green Key (år 0) om data för året innan inte fanns. Detta kan innebära ett problem för 
jämförelsen av effekterna före och efter, eftersom data från året innan logianläggningen anslöt 
sig till Green Key kan vara påverkade av miljömärkningens effekter. Trots detta valdes denna 
data att tas med, eftersom få logianläggningar hade data för mer än ett år innan anslutning till 
Green Key. Dessutom antogs data från år 0 och -1 vara relativt likvärdiga eftersom en 
miljömärkningsprocess kan tänkas ta lång tid och åtgärder inför en märkning kan således 
påverka data även ett eller flera år innan en miljömärkning erhålls.                
     Reliabilitet handlar om undersökningen är pålitlig och att den går att upprepa och ge 
samma resultat (Eliasson 2013, s. 14). I denna studie bedöms reliabiliteten vara relativt god, 
eftersom en kvantitativ metod är vald och insamlad data från tidigare år är konstant och inte 
ändras. Detta gör att uppgifterna går att tolka på samma sätt om studien skulle upprepas med 
data från samma anläggningar och samma år. Dock skulle reliabiliteten blivit högre om fler 
logianläggningar skickat in data för de tre miljövariablerna för alla år de varit miljömärkta 
samt åren innan. Om en liknande studie genomförs framöver bör det även beaktas att har årlig 
data har tillkommit, vilket kan göra att en aktuell framtida studie inte kommer fram till ett 
liknande resultat.  
     Tydliga instruktioner gavs i samband med utskicket av statistikformulären för att rätt data 
skulle skickas in och öka reliabiliteten. Data kontrollerades även vid insamling och 
datasammanställning, så att inga indikatorer kodats felaktigt (Eliasson 2013, s. 15).  
Ursprungligen var målsättningen att göra en undersökning av hela populationen Green Key-
märkta hotell och vandrarhem, för att kunna presentera medelvärden för hela populationen. 
Eftersom inte alla anläggningar skickade in data utgjorde de som svarade studiens stickprov.     
En skevhet kan ha uppstått i och med att 27 av de kontaktade anläggningarna inte skickade in 
statistik, trots upprepade påminnelser. Skevheten kan bero på att endast de mest engagerade 
anläggningarna, eller de som hade tid, skickade in data vilket kan vara problematiskt. Dock 
svarade merparten av anläggningarna som inte skickade in data via mail att de för tillfället 
hade mycket arbete och lite tid, men att de kunde skicka in data vid ett senare tillfälle. På 
grund av uppsatsens begränsade tidsram var dock detta inte möjligt. Bortfallsanalysen 
grundade sig på dessa mailsvar och utifrån detta bedömdes ändå stickprovet utgöra ett relativt 
slumpmässigt urval och därmed vara representativt för populationen. Dock finns en risk att 
tidsbristen för anläggningarna inte var en slumpeffekt. Det kan tänkas finnas en förklaring till 
att de inte ville skicka in data av oro för att visa att de ökat sin resursförbrukning. Att flertalet 
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hotell och vandrarhem som faktiskt ökat sin resursförbrukning skickade in data talar 
emellertid emot detta.   
     Eftersom ett antal logianläggningar inte rapporterade in data för alla tre miljövariabler blev 
bortfallet större än förväntat. Det är därför svårare att bedöma resultatets representativitet och 
generaliserbarhet till hela populationen Green Key-märkta hotell och vandrarhem i Sverige.  
     Det finns även en möjlighet att flera förklaringsvariabler som inte tagits upp i studien har 
påverkat resultatet (Eliasson 2013, s. 91). Exempelvis kan anläggningars innehav av 
resurskrävande faciliteter eller de anställdas engagemang påverka. Det kan också tänkas 
finnas andra förklaringsvariabler som är svåra att utröna.  
     Slutligen ska det påpekas att studiens frågeställningar är av en karaktär som kan besvaras 
med ja eller nej, vilket inte är fullt möjligt utifrån studiens förutsättningar. Den här studien 
söker snarare efter samvariation mellan variabler, vilket kan tolkas som indikatorer på 
samband. Det går således inte att fastställa rent kausala samband mellan variablerna i studien. 
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4. Resultat 
I resultatet redovisas de statistiska tester, tabeller och figurer som genomförts för att kunna 
svara på studiens frågeställningar.  

 
För att värdera logianläggningarnas miljöprestanda räcker det inte med att uttrycka 
förbrukning i liter eller kWh. Detta säger väldigt lite om hurpass stor anläggningens relativa 
miljöpåverkan är, eftersom variabler som kan påverka förbrukningen inte har beaktats. 
Förbrukningen måste sättas i relation till något för att resultatet ska kunna bedömas, och för 
att kunna jämföra anläggningar sinsemellan. Tidigare studier har oftast använt gästnätter och 
m2 för att skapa nyckeltal (Tabell 1). 
     För att finna de nyckeltal som lämpligast kunde förklara variationen i de tre 
miljövariablerna genomfördes sex Spearman-korrelationer (för icke-kausala samband) på hela 
datasetet (år 2006-2015). Testerna visade att vattenförbrukningen bäst korrelerade med antal 
gästnätter (rho = 0.87), det vill säga ju fler gästnätter desto större vattenförbrukning. El- och 
energiförbrukningen korrelerade bäst med den totala inomhusytan i m2 (rho = 0,91 respektive 
rho = 0,82), det vill säga ju större total inomhusyta desto större el- och energiförbrukning (se 
bilaga 1). Utifrån resultatet valdes vattenförbrukning/gästnatt samt el- och 
energiförbrukning/m2 som nyckeltal för studien. 
     För att få en överblick över insamlad data sammanställdes en tabell över medelvärden, 
median samt minimum- och maximumvärden för vatten, el- och energiförbrukning från år 
2011 till 2015 (Tabell 2). Antal anläggningar (n) med data varierade under tidsperioden. Flest 
nyckeltal kunde samlas in från de senaste åren. Dels för att det låg nära i tiden, vilket gjorde 
att fler hotell och vandrarhem hade data tillgänglig, men också för att allt fler 
logianläggningar anslutit sig till Green Key de senaste åren, framförallt under 2013-2015. 
Nyckeltal innan 2011 presenteras inte på grund av för få observationer. 
 
Tabell 2. En sammanställning över medelvärden, median samt minimum- och maximumvärden för data över vatten-, el- och 
energiförbrukningen 2011-2015. n = Antal Green Key-märkta hotell och vandrarhem som inkommit med data för året. 

Vattenförbrukning	liter/gästnatt	

År	 Typ	 n	 Medelvärde	 Median	 Minimum	 Maximum	

2011	 Hotell	 9	 257,4	 235,3	 105	 430	
2011	 Vandrarhem	 4	 488	 489,5	 101,6	 831,5	
2011	 Totalt	 13	 325,3	 235,3	 101,6	 831,5	
2012	 Hotell	 17	 246,6	 240,1	 110,7	 429,1	
2012	 Vandrarhem	 4	 468,3	 460,1	 105,5	 847,4	
2012	 Totalt	 21	 288,8	 240,1	 105,5	 847,4	
2013	 Hotell	 24	 237,8	 220,4	 88,6	 450,9	
2013	 Vandrarhem	 6	 325	 212	 104,6	 675,6	
2013	 Totalt	 30	 255,2	 220,4	 88,6	 675,6	
2014	 Hotell	 31	 216,3	 216,3	 59,7	 516,1	
2014	 Vandrarhem	 7	 409,1	 237,5	 88,8	 866,4	
2014	 Totalt	 38	 251,8	 214,7	 57,9	 866,4	
2015	 Hotell	 33	 211,8	 189,8	 47,8	 481	
2015	 Vandrarhem	 8	 340,1	 248,3	 80,1	 770,5	
2015	 Totalt	 41	 236,8	 189,9	 47,8	 770,5	
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Sammanställningen (Tabell 2) visar att medelvärdet för vattenförbrukningen/gästnatt har 
minskat från 2011-2015 för både hotell och vandrarhem. I dagsläget ligger den totala 
vattenförbrukningen/gästnatt mellan 47,8-770,5 liter, med ett medelvärde på 236,8 liter. 
Medelvärdet för elförbrukning/m2 har minskat för hotell men ökat något för vandrarhem. I 
dagsläget ligger den totala elförbrukningen/m2 mellan 28,56-190,36 kWh, med ett medelvärde 
på 104,36 kWh. Medelvärdet för energiförbrukning/m2 har minskat stadigt, både för hotell 
och vandrarhem. I dagsläget ligger den totala energiförbrukningen/m2 mellan 65,27-478,2 
kWh, med ett medelvärde på 146,30 kWh. 
 
 
 

Elförbrukning	kWh/m2	

År	 	 n	 Medelvärde	 Median	 Minimum	 Maximum	

2011	 Hotell	 8	 124,72	 112,84	 75,36	 196,40	
2011	 Vandrarhem	 3	 62,99	 51,20	 31,13	 106,66	
2011	 Totalt	 11	 107,88	 93,67	 31,13	 196,40	
2012	 Hotell	 16	 111,10	 105,23	 45,189	 189,83	
2012	 Vandrarhem	 5	 72,774	 86,10	 24,52	 113,16	
2012	 Totalt	 21	 101,98	 92,22	 24,52	 189,83	
2013	 Hotell	 20	 116,27	 111,66	 42,46	 196,26	
2013	 Vandrarhem	 6	 72,27	 64,68	 23,92	 119,33	
2013	 Totalt	 26	 106,36	 105,80	 23,92	 196,26	
2014	 Hotell	 24	 114,78	 107,29	 43,41	 185,17	
2014	 Vandrarhem	 6	 69,372	 57,32	 27,018	 122,00	
2014	 Totalt	 30	 105,70	 106,09	 27,02	 185,17	
2015	 Hotell	 28	 113,14	 107,29	 39,23	 190,36	
2015	 Vandrarhem	 8	 73,62	 76,26	 28,56	 87,27	
2015	 Totalt	 36	 104,36	 98,27	 28,56	 190,36	

Energiförbrukning	kWh/m2	

År	 	 n	 Medelvärde	 Median	 Minimum	 Maximum	

2011	 Hotell	 8	 172,15	 111,66	 63,97	 514,78	
2011	 Vandrarhem	 2	 205,11	 205,11	 177,64	 232,59	
2011	 Totalt	 10	 178,74	 130,16	 63,97	 514,78	
2012	 Hotell	 13	 150,02	 106,96	 56,64	 526,80	
2012	 Vandrarhem	 3	 181,38	 175,39	 118,13	 250,62	
2012	 Totalt	 16	 155,90	 120,14	 56,64	 526,80	
2013	 Hotell	 18	 145,50	 123,77	 52,73	 514,25	
2013	 Vandrarhem	 3	 193,48	 178,68	 127,62	 274,15	
2013	 Totalt	 21	 152,36	 126,9	 52,73	 514,25	
2014	 Hotell	 20	 142,81	 113,99	 51,30	 476,60	
2014	 Vandrarhem	 3	 147,60	 132,37	 130,35	 280,59	
2014	 Totalt	 23		 147,81	 115,83	 51,30	 476,60	
2015	 Hotell	 22	 141,44	 114,56	 65,27	 478,20	
2015	 Vandrarhem	 3	 181,96	 157,17	 112,86	 275,85	
2015	 Totalt	 25	 146,30	 115,95	 65,27	 478,20	
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Därefter testades om effekten av Green Key är beroende på antalet uppfyllda poängkriterier. 
För att ta reda på om antal uppfyllda poängkriterier påverkar hotell och vandrarhems 
vattenförbrukning/gästnatt samt el- och energiförbrukning/m2 genomfördes sex Spearman-
korrelationer med data från 2015. Respektive miljövariabel som respons testades mot 
förklaringsvariabeln ’antal uppfyllda poängkriterier’. p-värdena visade att antal uppfyllda 
poängkriterier inte hade någon signifikant effekt på resursförbrukningen (Tabell 3). r-värdena 
indikerar att det varken finns någon stark positiv eller negativ korrelation mellan variablerna.  
 
 Tabell 3. Spearman-korrelationer med respektive miljövariabel som respons samt ’antal uppfyllda poängkriterier’ som 
förklaringsvariabel. 
 

 
För att se om effekten av Green Key skiljer sig åt mellan hotell och vandrarhem gjordes tre 
Wilcoxon-tester med data från 2015. Responsvariabel var respektive miljövariabel och 
förklaringsvariabel ’typ av anläggning’. Resultatet visade att det fanns en skillnad i 
elförbrukning/m2 mellan typ av anläggning (Tabell 4) - hotellens elförbrukning var högre än 
vandrarhemmens (Figur 1).  
 
Tabell 4. Wilcoxon-tester med respektive miljövariabel som respons samt ’typ av anläggning’ som förklaringsvariabel.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Spearman-korrelation	

Förklaringsvariabel	 Responsvariabel	 n	totalt	 p-värde	 r-värde	

Antal	uppfyllda	poängkriterier	 Vattenförbrukning	l/gästnatt	 40	 0,80	 0,04	
Antal	uppfyllda	poängkriterier	 Elförbrukning	kWh/m2	 38	 0,68	 0,07	
Antal	uppfyllda	poängkriterier	 Energiförbrukning	kWh/m2	 26	 0,10	 -	0,33	

Wilcoxon-test	

Förklaringsvariabel	 Responsvariabel	 n	hotell	 n	vandrarhem	 p-värde	
Typ	av	anläggning	 Vattenförbrukning	l/gästnatt	 32	 8	 0,31	
Typ	av	anläggning	 Elförbrukning	kWh/m2	 30	 8	 0,03	
Typ	av	anläggning	 Energiförbrukning	kWh/m2	 22	 4	 0,47	

Figur 1. Median för skillnaden i elförbrukning kWh/m2 för hotell och vandrarhem. Hotell har högre förbrukning/m2 än vandrarhem.  
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För att ta reda på om en miljömärkning med Green Key leder till minskad miljöbelastning 
över tid gjordes tre linjära modeller. Responsvariabler var vattenförbrukning/gästnatt, el- och 
energiförbrukning/m2 och förklaringsvariabler ’anläggning’, ’antal år med Green Key’ samt 
interaktionen mellan ’anläggning’ och ’antal år med Green Key’. Interaktionsvariabeln 
hanterar de upprepade mätningarna av anläggningarna och visar om effekten av en variabel på 
en annan variabel varierar mellan olika grupper. I det här fallet undersöks om ’antal år med 
Green Key’ har en effekt på förbrukningen av vatten, el och energi och om denna effekt 
skiljer sig åt mellan anläggningarna. Effekten kan vara olika på så vis att vissa anläggningar 
kanske har minskat medan andra ökat sin förbrukning. ’Anläggning’ modifierar alltså effekten 
av ’antal år med Green Key’ på förbrukningen.  
     I alla tre modeller användes data från anläggningar som varit miljömärkta med Green Key 
i mer än 2 år. Dessa valdes ut för att få ett mer tillförlitligt resultat och tydligare kunna skönja 
trender för respektive logianläggnings resursförbrukning över tid. I modellen med 
vattenförbrukning/gästnatt som responsvariabel användes data från 2009 till 2013 från hotell 
och vandrarhem anslutna till Green Key > 2 år. I modellen för el- och energiförbrukningen/m2 
som responsvariabler användes data från 2006 till 2013 från hotell och vandrarhem anslutna 
till Green Key > 2 år. Dessa år valdes eftersom det fanns tillräckligt med data för att göra 
statistiska tester, vilket inte fanns för åren innan 2009 respektive 2006.  
 
Tabell 5. Linjära modeller för de tre miljövariablerna som en funktion av anläggning och antal år med Green Key samt 
interaktionen mellan anläggning och antal år med Green Key. I tabellen visas bara resultatet för interaktionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
R2-värdena är höga och visar att en stor del av variationen i responsvariablerna kan förklaras 
av modellen (Tabell 5). För vatten-, el- respektive energiförbrukningen var effekterna 
signifikanta (p < 0,05) mellan anläggning och antal år med Green Key (Tabell 5). Resultatet 
visar alltså att det finns en effekt - antalet år med Green Key påverkar både 
vattenförbrukningen/gästnatt samt el- och energiförbrukningen/m2, men de olika 
anläggningarna skiljde sig åt – merparten hade minskat sin resursförbrukning medan några 
hade ökat den (Tabell 5). En tydlig trend kunde skönjas att vatten- och elförbrukningen 
minskat över tid (Figur 2, 3). För vatten- och elförbrukningen hade 8 av 12 anläggningar 
minskat sin förbrukning. För energiförbrukningen syntes inte en lika tydlig trend (Figur 4), 
men interaktionen mellan anläggning och antal år med Green Key var signifikant och 8 av 9 
anläggningar hade minskat sin energiförbrukning/m2 eller inte förändrat den. 
     Sammantaget finns en effekt av Green Key på miljömärkta hotell och vandrarhems 
resursförbrukning över tid, men effekten slår något olika (Figur 2, 3 och 4).  

Linjär	modell	 	 	 	 	

Responsvariabel	 Förklaringsvariabel	 n	 R2-värde	(hela	modellen)	 p-värde	

Vattenförbrukning	
l/gästnatt	

Anläggning	*	Antal	år	
med	Green	Key	 12	 0,97	 <	0,001	

Elförbrukning	
kWh/m2	

Anläggning	*	Antal	år	
med	Green	Key	 12	 0,98	 <	0,001	

Energiförbrukning	
kWh/m2	

Anläggning	*	Antal	år	
med	Green	Key	 9	 0,98	 <	0,001	
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Figur 2. Vattenförbrukningen i liter/gästnatt för hotell och vandrarhem som varit anslutna till Green Key >2 år. 

Figur 3. Elförbrukning i kWh/m2 för hotell och vandrarhem som varit anslutna till Green Key >2 år. 

Figur 4. Energiförbrukningen i kWh/m2 för hotell och vandrarhem som varit anslutna till Green Key >2 år. 
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För att ta reda på huruvida en miljömärkning med Green Key leder till minskad 
miljöbelastning över tid genomfördes även två parade t-tester respektive ett parat Wilcoxon-
test för beroende data. Nyckeltalen vid startåret, d.v.s. vid införande av Green Key, jämfördes 
med nyckeltalen år 2015. Data från året innan anläggningarna tilldelades miljömärkningen (år 
-1) användes i första hand. Där data inte fanns tillgänglig från året innan användes data från 
året anläggningen blev miljömärkt med Green Key (år 0) (Bilaga 2). Resultatet av det 
inledande Wilcoxon-testet (om vatten-, el- och energiförbrukning skiljde sig åt mellan hotell 
och vandrarhem) visade att enbart elförbrukningen/m2 signifikant skiljde sig åt mellan hotell 
och vandrarhem. Av denna anledning valdes att inte göra någon skillnad på typ av anläggning 
för de tre parade testerna nedan.  
 
Tabell 5. Medelvärden av vatten-, el- och energiförbrukningen från startåret för införandet av Green Key (år -1 eller 0) 
respektive nuläget (2015), samt skillnader i procent. 

 
Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i vattenförbrukning/gästnatt från startåret 
med Green Key i jämförelse med vattenförbrukning/gästnatt år 2015 (Tabell 6). En minskning 
med i genomsnitt 21,5 liter/gästnatt har skett från startåret till nuläget (2015). I snitt har 
logianläggningarna minskat vattenförbrukningen/gästnatt med 9,5 % och varit miljömärkta i 
3,3 år. Detta ger en årlig genomsnittlig minskning på 2,9 % (Tabell 5, Bilaga 2).  
     Resultatet för el- och energiförbrukningen visar att det inte finns en signifikant skillnad per 
m2 från startåret med Green Key i jämförelse med nuläget år 2015 (Tabell 5). Emellertid är p-
värdet för energiförbrukningen nära signifikansnivån, vilket gör det oklart om det är en effekt 
av Green Key över tid eller inte. Om fler anläggningar hade ingått i modellen hade värdet 
möjligtvis övergått till att vara signifikant.   

 
Tabell 6. Parat T-test (parametrisk data) och parat 
Wilcoxon-test (icke-parametrisk data). Nyckeltalen 
vid startåret, d.v.s. vid införande av Green Key, 
jämfördes med nyckeltalen 2015. 

 

Medelvärden																																																																																																																																			

Nyckeltal	 Startår	 2015	 n	totalt	 Skillnad	 År	 Skillnad/år	

Vattenförbrukning	liter/gästnatt	 227,5	 206	 32	 -9,5	%	 3,3	 -2,9	%	
Elförbrukning	kWh/m2	 110,98	 106,67	 24	 -3,9	%	 3,4	 -1,1	%	
Energiförbrukning	kWh/m2	 162,47	 146,71	 20	 -9,4	%	 3,6	 -2,6	%	

Parat	T-test	 t-värde	 p-värde	
Vattenförbrukning 
liter/gästnatt	

-2,57	 0,015	

Elförbrukning	
kWh/m2	

-1,47	 0,155	

Parat	Wilcoxon-test	 v-värde	 p-värde	

Energiförbrukning	
kWh/m2	

153	 0,0758	

Figur 5. Medelvärde och standardfel över skillnaden i vattenförbrukning från startåret med Green Key (data från år -1 i 
första hand, där data inte fanns tillgänglig för år -1 användes data från år 0) och nuläget år 2015. 
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Slutligen testades om en miljömärkning med Green Key leder till fler gäster, och för att kunna 
testa detta användes antal gästnätter som responsvariabel. För att ta reda på om Green Key 
leder till ökat antal gästnätter totalt gjordes en linjär mixad modell utan interaktion. På så vis 
testades bara det totala antalet gästnätter före och efter anslutning till Green Key, utan att ta 
hänsyn till vilken typ av gäster anläggningarna hade. Resultatet visade att det fanns en 
signifikant skillnad i antalet gästnätter före och efter en miljömärkning med Green Key 
(Tabell 7). Antalet gästnätter totalt är större efter införandet av Green Key än före (Figur 6).  
 
Tabell 7. En linjär mixad modell med antalet gästnätter som en funktion av variablerna typ av gäster samt  före och efter 
införande av Green Key. Ju högre Chi2-värde, desto större skillnad mellan variablerna.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det kan tänkas att resenärer i tjänsten mer sannolikt väljer miljömärkta hotell utifrån 
företagets miljöpolicy och att Green Key för dessa fungerar som en nudge. Således fanns 
också en undran om anläggningar med främst tjänsteresor hade ökat antal gästnätter mer än 
anläggningar med främst privatresor. En modell med interaktion gjordes för att testa om det 
fanns olika före- och eftereffekter för anläggningar med olika typer av gäster. En linjär mixad 
modell gjordes med ’antal gästnätter’ som en funktion av ’typ av gäster’ (jämnt fördelat, 
främst privatresor, främst tjänsteresor), ’före och efter införandet av Green Key’ samt 
’anläggning’ som en slumpvariabel för att kontrollera den parade designen. Slumpvariabeln 
fick till följd att modellen gjorde en parad analys mellan ’före’ och ’efter’ för varje enskild 
anläggning.  

Linjär	mixad	modell	

Förklaringsvariabel	 Responsvariabel	 n	totalt	 Chi2	 DF	 p-värde	

Typ	av	gäster	 Antal	gästnätter	 46	 6.56		 2	 0,038	

Före	och	efter	 Antal	gästnätter	 46	 15.98			 1	 <0,001	

Typ	av	gäster:	
Före	och	efter	 Antal	gästnätter	 46	 4.55	 2	 0,103	

Figur 6. Medelvärden och konfidensintervall (95 %) över skillnaden i antal gästnätter totalt (oavsett typ) före och efter 
anslutning till Green Key. Konfidensintervallet gäller alla värden för alla anläggningar utan att korrigera för den parade 
analysen. Värdet är signifikant trots att konfidensintervallen överlappar. 
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Resultatet av modellen visade att det inte fanns någon signifikant interaktion. Före- och 
eftereffekten av Green Key på antal gästnätter är därmed densamma för alla anläggningar 
oavsett typ av gäster (Tabell 7, Figur 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 7. Medelvärde över antal gästnätter som en funktion av ’typ av gäster’ före och efter införandet av Green Key. 
Eftersom det inte fanns någon signifikant interaktion är före- och eftereffekten av Green Key på antalet gästnätter densamma 
för alla anläggningar oavsett typ av gäster. 
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5. Analys  
I kapitlet analyseras och tolkas resultatet i förhållande till studiens valda teori och tidigare 
forskning.  

 
Font et al. (2011) lyfter fram resursbaserade internt drivna skäl som ett motiv för 
logianläggningar att ansluta sig till en miljömärkning. Resultatet av den linjära modellen 
visade att Green Key över tid har en signifikant effekt på logianläggningars 
resursförbrukning. Dock slog denna effekt olika - merparten av anläggningarna hade minskat 
sin förbrukning över tid, medan ett fåtal hade ökat den. Tydligast var minskningen över tid för 
vatten- och elförbrukningen. Trenderna för respektive anläggnings energiförbrukning var 
svaga och några av anläggningars förbrukning över tid var i princip oförändrad (Figur 3).     
     Det parade testerna visade en signifikant skillnad i vattenförbrukning från startåret med 
Green Key i jämförelse med nuläget. Energiförbrukningen ’före’ och ’efter’ låg nära 
signifikansnivån, vilket gör det oklart om det är en effekt av Green Key över tid eller inte. Om 
fler anläggningar ingått i modellen hade värdet möjligtvis övergått till att vara signifikant. 
     För de anläggningar som haft resursbaserade interna skäl till att ansluta sig till Green Key 
kan märkningen sägas införliva dessa, eftersom en ökad miljömässig effektivisering genom 
Green Key leder till minskad resursförbrukning och därmed minskade kostnader. Även Geerts 
(2014) motiv till miljömärkning kan sägas uppfyllas – en minskad resursförbrukning hos 
Green Key-anslutna anläggningar kan bidra till att främja implementeringen av miljömässig 
hållbarhet i besöksnäringen  
     Font et al. (2011) lyfte även fram legitimitetsbaserade externa skäl till att miljömärkta 
logiverksamheter. Den här studien undersökte om en miljömärkning med Green Key leder till 
en ökning av antalet gästnätter totalt, samt om det fanns en skillnad beroende på vilken typ av 
gäster logianläggningarna främst har. Sedan logianläggningarna anslutit sig till Green Key 
hade en signifikant total ökning av antalet gästnätter skett, men det fanns ingen skillnad 
beroende på typ av gäster. En ökning av antalet gästnätter hade alltså skett för alla 
anläggningar, oavsett om de främst hade privatresenärer, tjänsteresenärer eller om det var 
jämnt fördelat mellan de två gästtyperna. De logianläggningar som i enlighet med Geerts 
(2014), Nelson (2014) och Buckleys (2001) motiv anslutit sig till Green Key för att skaffa sig 
en ”grön” image, och genom det attrahera fler gäster, skulle kunna ha uppnått detta. Det är 
emellertid svårt att säga om effekten verkligen beror på Green Key-märkningen eller andra 
faktorer. Enligt Ayuso (2007), Font och Epler-Wood (2007) torde en miljömärkning ha liten 
effekt på antalet gäster, eftersom logianläggningar överlag har en bristfällig 
marknadsföringsstrategi gällande sitt miljöarbete. Om ökningen av antalet gäster beror på 
miljömärkningen, innebär det att Green Key fungerar som en nudge genom att förse individer 
med information om logianläggningars relativa miljöpåverkan och således ger dem en ”knuff” 
som påverkar deras beteende (Ölander & Thøgersen 2014; Lindahl & Stikvoort 2015). 
Resultatet av denna studie ger dock inte svar på om det finns ett kausalt samband mellan en 
miljömärkning med Green Key och ökat antal gäster totalt, utan påvisar enbart att det finns en 
skillnad före och efter anslutning till Green Key.  
     Bergin-Seers och Mair (2009) framhöll att det finns en möjlighet att affärsresenärer väljer 
en miljömärkt anläggning utifrån företagets miljöpolicy, och att Green Key i de fallen kan 
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fungera som en påminnelse-nudge. Prud'Homme och Raymond (2013) framhöll att privata 
resenärer ofta har flera kriterier som vägs in i ett genomtänkt val av hotell. I dessa fall finns en 
chans att Green Key inte fungerar som en nudge utan snarare utgör en differentieringspunkt 
som kan påverka valet (Lindahl & Stikvoort 2015). Utifrån detta kan slutsatsen dras att 
miljömärkta logianläggningar med mestadels tjänste- och affärsresenärer borde ha ökat antalet 
gästnätter mer än logianläggningar med främst privatresenärer, om miljömärkningen i första 
hand fungerar som en nudge. Resultatet visade dock att det inte fanns någon skillnad i ökning 
av antalet gästnätter beroende på typ av gäster, och därför kan detta resonemang avfärdas.  
     van Rheedel och Rietbergen (2014) kom i sin studie av Green Key fram till att hotells 
energiförbrukning per m2 inte påverkades av antalet uppfyllda poängkriterier. Resultatet i 
denna studie stödjer deras argumentation – ökat antal uppfyllda poängkriterier leder inte till 
minskad miljöpåverkan, utan visar snarare enbart en uppfyllnad av Green Keys krav. Dock 
har denna studie konstaterat att en miljömärkning med Green Key faktiskt minskar 
logianläggningars miljöpåverkan över tid, oberoende av hur många poängkriterier de uppfyllt. 
En sådan typ av longitudinell studie efterlyste van Rheedel och Rietbergen (2014) i sin 
undersökning, för att kunna få större insikt kring Green Keys faktiska effekter.  
     Bohdanowicz och Martinac (2011) samt Rico-Amoros et al. (2009) har i sina studier visat 
att det finns en skillnad i resursförbrukning mellan mer exklusiva hotell och hotell med lägre 
standard. Den här studien har i sin tur gjort en jämförelse mellan hotell och vandrarhem, och 
funnen empiri bekräftar delvis deras resultat. Testerna visade att det fanns en signifikant 
skillnad mellan hotell och vandrarhem när det kommer till elförbrukning/m2, men ingen 
skillnad hittades mellan logityperna gällande vattenförbrukningen/gästnatt eller 
energiförbrukningen/m2. Green Key-märkningens effekter på hotell respektive vandrarhem 
skiljer sig därför något åt. Anledningen till detta kan tänkas vara att hotell överlag har mer 
elkrävande faciliteter och gästrum än vandrarhem, vilket ger en ökad elförbrukning. Därför 
stämmer resultatet något bättre överens med sammanställningen av vetenskapliga studier i 
rapporten Hotel Energy Solutions (2011, s. 2), där det påvisades att det inte finns någon 
statistiskt signifikant skillnad i energiförbrukning mellan hotell och andra typer av boenden 
med olika standarder. 
     Den här studiens resultat har visat att en miljömärkning med Green Key kan leda till en 
minskad resursförbrukning över tid, men för att kunna sätta den relativa miljöpåverkan i ett 
större perspektiv krävs att nyckeltalen jämförs med riktmärken och nyckeltal från tidigare 
studier. Nedan presenteras medelvärden för den här studiens resursförbrukning år 2015 
(Tabell 2) i förhållande till tidigare forskning på området av icke miljömärkta 
logianläggningar i Europa (Tabell 1). Värt att notera är att tidigare studier kring 
logianläggningars resursförbrukning främst riktat in sig på hotell som inte innehar en 
miljömärkning (Styles 2015; Bohdanowicz 2006; Bohdanowicz et al. 2011, m.fl.). Studierna 
har inte heller gjort en åtskillnad mellan el- och energiförbrukning (för uppvärmning), utan 
benämner dessa sammantaget ”energiförbrukning”. 
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Tabell 8. En sammanställning över medelvärden för vatten- och energiförbrukning från tidigare studier samt medelvärden 
för Green Key-märkta hotell respektive vandrarhem samt alla Green Key-anläggningar totalt. 
. 

 
Jämförelsen med tidigare studier kan främst göras mellan Green Key-märkta hotell, eftersom 
tidigare studier oftast fokuserat på den logitypen. Jämförelsen visar att Green Key-märkta 
hotells medelvärde för vattenförbrukningen (211,8 l/gästnatt) ligger något under lägsta 
medelvärdet för icke miljömärkta hotells vattenförbrukning (215 l/gästnatt). Detta är en 
indikation på att miljömärkta hotell faktiskt har en lägre relativ vattenförbrukning än 
konventionella hotell. Således motsäger detta Majcens et al. (2013) och Warnkens et al. 
(2003) studier, som påvisade att miljömärkning inte sammanfaller med faktisk miljöprestanda 
och att det inte fanns någon större skillnad i resursförbrukningen mellan miljömärkta och 
icke-miljömärkta hotell. Dock ligger den totala el- och energiförbrukningen för Green Key-
märkta hotell (254,5 kWh/ m2) inom spannet för tidigare studier av icke miljömärkta hotell 
(224-364 kWh/ m2), vilket stödjer Majcens et al. (2013) och Warnkens et al. (2003) resultat. 
     I studier av Bohdanowicz (2006) samt Bohdanowicz et al. (2011) undersöktes om icke 
miljömärkta hotells miljöinitiativ minskade den årliga förbrukningen av vatten och energi. 
Jämförelsen indikerar att den genomsnittliga vatten- och energiförbrukningen per år i stort 
sammanfaller mellan studierna (Tabell 9). Ett frivilligt miljöarbete utan certifiering kan med 
andra ord ge en likvärdig effekt som för logianläggningar som väljer att miljömärka sig. Dock 
ska en jämförelse med hotellen i studierna göras med försiktighet, eftersom den procentuella 
skillnaden för Green Key gäller både hotell och vandrarhem. 
 
Tabell 9. En sammanställning över procentuella skillnader i vatten- och energiförbrukning för Scandic- och Hiltonhotell 
samt Green Key-märkta logianläggningar.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Medelvärden	
Tidigare	studier	
hotell	

Green	Key		
hotell	

Green	Key	
vandrarhem	

Green	Key		
totalt	

Vattenförbrukning	
liter/gästnatt/år	

215-515	 211,8	 340,1	 237	

Energiförbrukning	
totalt	kWh/m2/år	

224-364	
113,1	(el)	+	141,4	
(energi)	=	254,5	

73,6	(el)	+	182	
(energi)	=	255,6	

104,4	(el)	+	146,3		
(energi)	=	250,7	

Scandic	Hotell		 Skillnad	 År	 Skillnad/år	

Energiförbrukning	totalt	kWh/m2	 	-15	%	 8	 -1,9	%	

Hilton	Hotell		 Skillnad	 År	 Skillnad/år	

Vattenförbrukning	liter/gästnatt	 -	15	%	 3	 -2,7	%	
Energiförbrukning	totalt	kWh/m2	 -	8	%	 3	 -5	%	

Green	Key	Hotell	&	Vandrarhem	 Skillnad	 År	 Skillnad/år	

Vattenförbrukning	liter/gästnatt	 -9,5	%	 3,3	 -2,9	%	
Elförbrukning	kWh/m2	 -3,9	%	 3,4	 -1,1	%	
Energiförbrukning	kWh/m2	 -9,4	%	 3,6	 -2,6	%	
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6. Diskussion 
I kapitlet diskuteras resultatet utifrån studiens problemformulering och syfte, samt det 
empiriska resultatet sätts in i ett vidare sammanhang.   

 
De inledande testerna i resultatet visade att det inte finns ett samband mellan antal uppfyllda 
poängkriterier och miljöpåverkan. Poängkriteriesystemet i Green Key visar således en 
uppfyllnad av märkningens krav, snarare än att det bidrar till en minskad resursförbrukning. 
Detta kan förklaras av att poängkriterierna utgörs av många fler indikatorer än bara vatten, el- 
och energiförbrukningen, som inte har mätts i den här studien. Alternativt visar resultatet att 
fler uppfyllda poängkriterier faktiskt inte ger någon signifikant ytterligare minskad 
miljöpåverkan för logianläggningarna. Hotell visade sig ha signifikant högre elförbrukning än 
vandrarhem, vilket kan tänkas förklaras av högre standard och därmed fler elkrävande 
faciliteter.   
     En miljömärkning med Green Key ska per definition påverka resursförbrukningen 
eftersom vissa gränsvärden, framförallt gällande vattenförbrukning, ska uppfyllas (Green Key 
Kriteriechecklista, u.å). Resultatet visar att det finns en effekt av Green Key på anslutna 
anläggningars resursförbrukning, även om den skiljer sig åt mellan typ av förbrukning och 
mellan olika anläggningar. Trenden för majoriteten av anläggningarna visade en nedgång i 
resursförbrukning över tid. Resultatet visade även en signifikant minskning av 
vattenförbrukning per gästnatt före och efter anslutning till Green Key. Kanske har detta att 
göra med att märkningen ställer krav på gränsvärden för vattenförbrukningen, men inte vad 
gäller el- och energiförbrukningen. Det skulle kunna tolkas som att Green Key även måste 
sätta gränsvärden för el- och energiförbrukningen för att uppnå en signifikant effekt av 
miljömärkningen även på dessa variabler. Detta bekräftas även i jämförelsen med 
konventionella hotells resursförbrukning, där Green Key-märkta hotells vattenförbrukning låg 
under de konventionella hotellens. Däremot låg Green Key-märkta hotells el- och 
energiförbrukning i samma spann som de konventionella hotellen (Tabell 8). Detta kan vara 
problematiskt eftersom en miljömärkning med Green Key per definition ska leda till en 
minskning av logianläggningars miljöpåverkan. Om Green Key-märkta anläggningar gör 
anspråk på att vara ett miljövänligare boendealternativ bör även mätbar data och nyckeltal 
visa på en förbrukning som är lägre än icke miljömärkta konkurrenters förbrukning, för att 
undvika anklagelser om Greenwash. 
     Viktigt att ha i åtanke är att miljövariablerna som mättes i denna studie; vatten-, el- och 
energiförbrukning, bara ger en viss bild av anläggningarnas totala miljöpåverkan. Många 
andra variabler, såsom mängd brännbart avfall eller kemikalieförbrukning, har inte 
inberäknats. Vissa aspekter som påverkar logianläggningars miljöprestanda är inte heller 
mätbara på samma sätt, exempelvis personalens kunskap och engagemang. Variablerna som 
mätts är direkta, men indirekta effekter, såsom miljöpåverkan från transporter till och från 
anläggningarna, leverantörer och produkttillverkning med mera, har inte mätts och kan vara 
svåra att mäta. En miljömärkning med Green Key fokuserar också på logianläggningars drift 
och visar således inte anläggningarnas miljöpåverkan under själva byggnationen.  
     Det finns en möjlighet att resultatet blivit annorlunda om andra nyckeltal valts, exempelvis 
om el- och energiförbrukningen istället mätts i relation till antalet gästnätter, som är en mer 
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föränderlig variabel än total inomhusyta. Resultatet hade möjligtvis även skiljt sig om 
resursförbrukningen hade mätts i relation till antal rum, antal anställda eller byggnadsår, samt 
om hänsyn tagits till klimatförhållanden och logianläggningarnas olika innehav av 
resurskrävande faciliteter som spa, pool eller restaurang. Det finns också en risk att antalet 
dagsbesökare på vissa anläggningar är betydligt högre än hos andra, vilket kan påverka 
resursförbrukningen.  
    Sammantaget är det således många faktorer som kan påverka logianläggningars 
resursförbrukning och effekterna av Green Key kan variera beroende på vilka nyckeltal som 
väljs. Undersökningens validitet kan därför bedömas som relativt god specifikt för 
nyckeltalen vattenförbrukning per gästnatt samt el- och energiförbrukning per m2, när det 
gäller att mäta effekterna av Green Key. Övriga variabler som kan påverka logianläggningars 
miljöprestanda kan denna studie inte uttala sig om. Studien ger likväl en bild av hur 
resursförbrukningen ser ut hos Green Key-anslutna logianläggningar i Sverige innan och efter 
en anslutning till Green Key, samt miljömärkningens effekter på resursförbrukningen över tid.  
     Ett annat problem med data som användes i de statistiska testerna var att det för vissa 
miljövariabler fanns lite data tillgänglig. Stickproven blev följaktligen mindre än förväntat 
och antalet observationer skiljde sig åt beroende på vad som testades. Antalet 
logianläggningar som hade kompletta dataset för alla tre miljövariabler över tid var för få för 
att verkligen få till ett robust resultat och analys och för att kunna öka validiteten och 
reliabiliteten i studien. Dock finns en styrka i denna studie i jämförelse med andra på grund av 
att tidsserien för data är längre, vilket möjliggjort att se skillnader och förändringar över tid. 
     För att gäster ska välja Green Key krävs att de vet vad märkningen står för, men också att 
anläggningen i fråga marknadsför och lyfter fram sin miljömärkning i extern kommunikation. 
Den signifikanta ökningen av antalet gäster hos Green Key-anslutna anläggningar ’efter’ i 
jämförelse med ’före’ en anslutning med Green Key skulle lika gärna kunna bero på en 
mängd andra faktorer, eller en kombination av dem. Om en kontrollgrupp hade använts för 
antalet gästnätter hade möjligtvis ett tydligare samband kunnat dras.  
      För att konsumenter ska välja miljömärkta boendealternativ krävs att de vet vad 
miljömärkningen står för och vad den ger i jämförelse med ett konventionellt alternativ.  
Denna studie bidrar till viss del med hur stor verklig skillnad för miljön en Green Key-
märkning ger i jämförelse med andra konventionella logialternativ, vilket skulle kunna 
användas av intressenter och på så vis underlätta deras logival.  
     Trots begränsningar, kan studien bidra med användbar information och ger en indikation 
kring Green Keys effektivitet vad gäller att minska logianläggningars miljöpåverkan. Dock 
krävs ytterligare studier med mer data över en längre tid för att validera effekterna av Green 
Key. Slutligen kan det konstateras att resultatet från denna studie kan generaliseras till Green 
Key-märkta hotell och vandrarhem i Sverige, men bör inte ses som representativt för andra 
typer av Green Key-märkta anläggningar, såsom campingar och konferenser. En 
generalisering kan heller inte göras till Green Key-märkta anläggningar i andra länder eller till 
anläggningar med en annan typ av miljömärkning.  
     Fortsatt forskning på området skulle tydligare kunna beröra skillnader kring effekter av 
Green Key på olika typer av logianläggningar, för att även se om effekten skiljer sig åt mellan 
exempelvis campingar och konferensverksamheter. En utökad studie kring miljömärkningens 
effekter på antalet gäster hade behövts för att ta reda på om det faktiskt förekommer ett 



32 
 

kausalt samband mellan en märkning med Green Key och ökat antal gästnätter, förslagsvis 
genom en surveyundersökning kring resenärers motiv vid val av logi. En framtida studie med 
ytterligare longitudinell data före och efter en anslutning med Green Key skulle även vara 
nödvändig för att kunna stärka och validera Green Keys effekter på anslutna logianläggningar.  
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7. Slutsats 

 
1. Finns ett samband mellan logianläggningars miljöpåverkan och antal uppfyllda 
poängkriterier och typ av logianläggning? 
 
Studien har visat att det inte finns ett samband mellan antal uppfyllda poängkriterier och 
logianläggningars (hotell och vandrarhems) miljöpåverkan från vatten-, el- och 
energiförbrukning. För typ av logianläggning (hotell eller vandrarhem) fanns bara en skillnad 
i miljövariabeln elförbrukning, där hotell hade en signifikant högre elförbrukning/m2 än 
vandrarhem.  
 
2. Leder en miljömärkning med Green Key till en minskning av logianläggningars 
miljöpåverkan över tid?   
 
Det finns en effekt av Green Key på miljömärkta hotell och vandrarhems resursförbrukning 
över tid, men effekten slår något olika. För vattenförbrukningen/gästnatt och 
elförbrukningen/m2 hade 8 av 12 anläggningar minskat sin förbrukning, medan 8 av 9 
anläggningar hade minskat eller inte förändrat sin energiförbrukning/ m2. 
     Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i vattenförbrukning/gästnatt från 
startåret med Green Key i jämförelse med vattenförbrukning/gästnatt år 2015. Ingen 
signifikant skillnad fanns för el- eller energiförbrukningen/m2. 
 
3. Leder en miljömärkning med Green Key till en ökning av antalet gäster? Finns en skillnad i 
ökning beroende på typ av gäster? 
 
Resultatet visade att före- och eftereffekten av Green Key på antal gästnätter är densamma för 
alla anläggningar oavsett typ av gäster. Däremot fanns en signifikant skillnad i antalet 
gästnätter (oavsett typ) före och efter Green Key - antalet gästnätter är fler efter en 
miljömärkning med Green Key än före. Det är dock svårt att påvisa om effekten faktiskt beror 
på Green Key, eller helt andra faktorer. 
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9. Bilagor 

 
Bilaga 1. 
 
Tabell 2. Spearman-korrelationer med de tre miljövariablerna som responsvariabler och ’antal gästnätter’ samt ’total 
inomhusyta m2’ som förklaringsvariabler. Rho visar hur korrelationen ser ut mellan variablerna. Rho = 1 innebär perfekt 
positiv korrelation. Rho = 0 innebär ingen korrelation. Alla p-värden är signifikanta, det finns därmed ett samband.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spearman-korrelation	

Förklaringsvariabel		 Responsvariabel	 Rho	 p-värde	

Antal	gästnätter	 Vattenförbrukning	liter	 0,8732	 <	0,001	
Total	inomhusyta	m2	 Vattenförbrukning	liter	 0,6874	 <	0,001	
Antal	gästnätter	 Elförbrukning	kWh	 0,7936	 <	0,001	
Total	inomhusyta	m2	 Elförbrukning	kWh	 0,9063	 <	0,001	
Antal	gästnätter	 Energiförbrukning	kWh	 0,7936	 <	0,001	
Total	inomhusyta	m2	 Energiförbrukning	kWh	 0,8163	 <	0,001	
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Figur 7 och 8. Förklaringsvariablerna ’antal gästnätter per år’ respektive ’total inomhusyta m2’ samt responsvariabeln för 
vattenförbrukning i liter per år. Data från 2006-2015. 
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Figur 9 och 10. Förklaringsvariablerna ’antal gästnätter per år’ respektive ’total inomhusyta m2’ samt responsvariabeln för 
elförbrukning kWh per år. Data från 2006-2015. 

Figur 11 och 12. Förklaringsvariablerna ’antal gästnätter per år’ respektive ’total inomhusyta m2’ samt responsvariabeln 
för energiförbrukning kWh per år. Data från 2006-2015. 
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Bilaga 2. 

 
 
 
 
 

	
Vattenförbrukning	liter/gästnatt	

	
Startår	(år	-1)	

	
Nuläge	(år	2015)	

	
Antal	år		

	
Skillnad	i	%	

Vandrarhem	1	 112,3	 80,1	 9	 -28,7	
Hotell	1	 377,3	 283	 5	 -25	
Hotell	2	 88,6	 79,8	 3	 -9,9	
Hotell	3	 375,3	 339,9	 3	 -9,4	

Hotell	4	 450,9	 446,1	 3	 -1,1	
Hotell	5		 186,9	 153,2	 3	 -18	
Hotell	6		 372	 332,3	 3	 -10,7	
Hotell	7		 155,1	 141,3	 3	 -8,9	
Hotell	8		 271,6	 220,4	 2	 -18,9	
Hotell	9		 205,3	 197	 2	 -4	
Hotell	10		 200,3	 185,3	 2	 -7,5	
Hotell	11		 236,5	 218,6	 2	 -7,6	
Hotell	12		 170,6	 155	 2	 -9,1	
Hotell	13		 214,2	 228,3	 2	 +6,6	
Hotell	14		 243,9	 236,1	 2	 -3,2	
Hotell	15	 312,4	 286,7	 2	 -8,3	
Hotell	16			 112	 166,6	 2	 +48,7	
Hotell	17	 223,9	 189,9	 2	 -15,2	
Hotell	18		 242,9	 246,7	 2	 -1,6	
Hotell	19	 132,3	 129,1	 2	 -2,4	
Hotell	20	 259,1	 245,4	 2	 -5,3	
Hotell	21	 215,3	 173,8	 2	 -19,3	
Hotell	22		 349,9	 289,6	 2	 -17,2	
	
Namn	

	
Startår	(år	0)	

	
Nuläge	(år	2015)	

	
Antal	år		

	
Skillnad	i	%	

Hotell	24			 338	 157,3	 10	 -53,5	
Hotell	25		 107,5	 116,8	 6	 +8,7	
Hotell	26	 278,8	 154,3	 6	 -44,7	
Hotell	27	 174	 175,7	 6	 +1	
Vandrarhem	2	 184,4	 237,5	 5	 +28,8	
Vandrarhem	3		 182,2	 248	 3	 +36,1	
Vandrarhem	4	 104	 88,6	 3	 -14,8	
Hotell	28	 92,3	 100,3	 2	 +8,7	
Hotell	29		 311,2	 290,1	 2	 -6,8	



41 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
Elförbrukning	kWh/m2	

	
	
Startår	(år	-1)	

	
	
Nuläge	(år	2015)	

	
	
Antal	år	

	
	
Skillnad	i	%	

Vandrarhem	1	 62,3524	 38,4683	 9	 -38,3	
Hotell	24		 87,6687	 77,3961	 7	 -11,7	

Vandrarhem	5		 37,2889	 28,5644	 6	 -23,4	
Hotell	33		 232,773	 179,9672	 6	 -22,7	

Hotell	1	 132,0072	 114,356	 5	 -13,4	
Hotell	32	 77,1426	 87,1429	 5	 +13	

Vandrarhem	4		 119,3267	 130,624	 3	 +9,5	
Hotell	7		 87,177	 97,177	 3	 +11,5	

Hotell	27		 123,5145	 122,1312	 3	 -1,1	
Hotell	6		 71,4155	 67,0738	 3	 -6,1	

Hotell	19		 105,7647	 113,882	 2	 +7,7	

Hotell	21		 124,3186	 124,0823	 2	 -0,2	
Hotell	8		 86,6244	 88,7366	 2	 +2,4	

Hotell	9		 75,9624	 92,8116	 2	 +22,2	
Hotell	10		 43,4105	 39,2305	 2	 -9,6	

Hotell	11		 162,6714	 158,9444	 2	 -2,3	
Hotell	12		 87,9799	 88,3346	 2	 +0,4	

Hotell	13		 146,9383	 140,2201	 2	 -4,6	
Hotell	14		 99,4704	 95,7562	 2	 -3,7	

Hotell	15		 145,8598	 137,9715	 2	 -5,4	
Hotell	17		 153,2331	 132,3331	 2	 -13,6	
Hotell	18		 106,4191	 107,6893	 2	 +1,2	

	
Namn	

	
Startår	(år	0)	

	
Nuläge	(år	2015)	

	
Antal	år	

	
Skillnad	i	%	

Hotell	25		 185,9492	 190,3615	 6	 +2,4	
Hotell	29		 108,1579	 106,8917	 2	 -1,2	

Hotell	34	 -	 144,5326	 5	 -	
Vandrarhem	6		 -	 105,4049	 7	 -	

Vandrarhem	8	 -	 87,2744	 5	 -	
Vandrarhem	7		 -	 47,1207	 5	 -	
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Energiförbrukning	kWh/m2	

	
Startår	(år	-1	)	

	
Nuläge	(år	2015)	

	
Antal	år	

	
Skillnad	i	%	

Hotell	23		 131,2061	 122,3285	 7	 -6,8	

Hotell	1	 88,8989	 103,7573	 5	 +16,7	

Hotell	3	 133,2629	 112,4701	 3	 -15,6	

Hotell	6		 71,3645	 65,2738	 3	 -8,5	

Hotell	21		 104,5257	 102,8707	 2	 1,6	

Hotell	20			 101,0588	 91,1765	 2	 -9,8	

Hotell	22		 138,3744	 116,3215	 2	 -15,9	

Hotell	11		 115,237	 126,825	 2	 +10,1	

Hotell	12	 84,19	 90,9062	 2	 +8	

Hotell	13		 108,3756	 112,7415	 2	 +4	

Hotell	14	 110,3281	 115,9531	 2	 +5,1	

Hotell	17	 115,8265	 113,1741	 2	 -2,3	

Hotell	18		 76,9511	 73,4953	 2	 -4,5	

Hotell	31	 253,894	 131,4545	 2	 -48,2	

	
Namn	

	
Startår	(år	0)	

	
Nuläge	(år	2015)	

	
Antal	år	

	
Skillnad	i	%	

Hotell	24		 103,3354	 92,1134	 10	 -10,9	

Hotell	25		 168,6436	 154,2032	 6	 -8,6	

Hotell	26		 310,2175	 253,4433	 6	 -18,3	

Hotell	27		 569,7675	 478,2	 6	 -16,1	

Vandrarhem	2		 232,5867	 275,8511	 5	 +18,6	

Hotell	29		 231,3158	 201,7218	 2	 -12,8	

Vandrarhem	8		 -	 112,8558	 5	 -	


