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Förord 

Vi vill tacka alla de som vänligt ställt upp på intervju och på detta sätt bidragit till denna 

uppsats.  
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information om ISO. Tack också till Magnus Boström för åsikter kring certifieringar och lån 

av litteratur.  
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förslag och konstruktiv kritik. 
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Abstract  
The awareness regarding environmental issues is increasing and as a result a large number of 

products are eco-labeled. This enables the consumers to make enlightened environmental 

decisions when purchasing products. Eco-labeling is no longer for products only, but also for 

services like hotels. It’s difficult to determine what it actually means to eco-label a hotel and 

what kind of benefits it includes. Our goal for this essay regarding eco-labeling of hotels is to 

consider the question –why eco-label? The essay also considers benefits or disadvantages 

connected to eco-labeling and also aim to collect theories and thoughts about the meaning of 

this in the future. 

 

In order to reach this goal the essay involves a case study with hotels who are eco-labeled and 

those who are not. It also contains information from interviews with representatives from four 

different eco-labeling organizations and one government environmental scientist.  

This combined with collected theories aim to give a clear picture about the main focus point  

–why eco-label?  

 

The results show that the hotels whom were studied consider environmental work as very 

important.  It also shows that they notice an increasing demand among customers. The 

demand also seems to be higher among corporate customers. Eco-labeling can be used as a 

tool to show the customers that the hotel is working according to special criteria which aims 

to a more sustainable environment.  Care about the environment and increasing customer 

demand are two main important reasons for the hotels to get an eco-label. It has also shown 

that there can be more reasons behind the decision to eco-label like; the assistance regarding 

environmental issues from the eco-labeling organization, competitive advantages, brand 

related and corporate values. There are also challenges associated with eco-labeling; the ones 

we have seen are that the environmental work can stop evolving after the label has been 

accepted. Sometimes the eco-label might not even be the most environmental friendly 

solution. We have also seen that the eco-labels are combined with different compromises and 

that they often cost money and take time to implement.  

 

We have reached the conclusion that in the future eco-labeling of hotels is likely to be 

significantly important and collaboration between eco-labeling organizations will probably 

grow and be more international. The results do not generally apply for all hotels but it gives 

an important insight on eco-labels for hotels, and can give arguments about the subject. 

 

Keywords: Certification, Environmental certification, Hotel business,  Environmental work, 

Sustainable development, The Green Key, Svanen, ISO 14001, EU-Flower, Clarion Hotel 

Sign, Freys Hotels, Scandic, The Collector’s Hotels. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Miljöcertifiering av hotellverksamheter – varför miljöcertifiera? 

 

Författare: Therése Hallin och Sofia Kjellgren  

 

Utbildning och nivå: Turismvetenskap C, Kandidatuppsats 

 

Handledare: Karin Dahlström 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen bygger på frågan – varför miljöcertifiera? uppsatsen ger således 

en bild av miljöcertifieringars roll och betydelse för hotellverksamheter, där för- och 

nackdelar ställs mot varandra. Även resonemang kring miljöcertifiering av 

hotellverksamheters sannolika roll och betydelse i framtiden behandlas.  

 

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsstrategi och en hermeneutisk 

tolkningsstrategi. Informationsinsamlandet består av fallstudier, intervjuer, litteraturstudier 

och informationsinhämtning på internet. Tio intervjuer genomfördes med fyra personer från 

fyra olika hotell, både miljöcertifierade och inte, fem personer som på ett eller annat sätt 

arbetar med de olika miljöcertifieringarna samt med en forskare i miljöpolitik.  

 

Slutsats: Studien visar att många vill engagera sig i miljöarbete, både hotellverksamheterna 

och deras kunder. Miljöcertifieringar kan även vara ett verktyg för att förmedla och 

strukturera miljöarbetet. Dessutom har det genom denna studie visat sig att miljöcertifieringen 

kan bidra med andra positiva aspekter som exempelvis en förbättrad image och identitet samt 

en tydligare struktur på miljöarbetet. Det finns dock problem och nackdelar även med 

miljöcertifieringar och med att miljöcertifiera sig, exempelvis att de kräver mycket resurser 

och att själva miljöcertifieringen inte behöver vara det miljövänligaste.   

 

Nyckelord: Certifiering, Miljöcertifiering, Hotellverksamheter, Miljöarbete, Hållbar 

utveckling, Den Gröna Nyckeln, Svanen, ISO 14001, EU-Blomman, Clarion Hotel Sign, 

Freys Hotels, Scandic, The Collector’s Hotels. 

 

 
 

 

 

 



Miljöcertifiering av hotellverksamheter – varför miljöcertifiera? 

Av: Therese Hallin och Sofia Kjellgren  

 

  
Sida 4 

 
  

Innehåll 

1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 6 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION ............................................................................................................... 6 
1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................. 7 
1.3 UPPSATSSYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................. 7 

1.3.1 Avgränsningar ................................................................................................................................. 7 
1.3.2 Definitioner ...................................................................................................................................... 7 

1.4 UPPSATSDISPOSITION ..................................................................................................................................... 8 

2 METOD .................................................................................................................................................. 10 

2.1 HERMENEUTIKEN SOM TOLKNINGSSTRATEGI ...................................................................................................... 10 
2.1.1 Kritik gentemot hermeneutikens tolkningsstrategi ....................................................................... 10 

2.2 FORSKNINGSSTRATEGI ................................................................................................................................... 10 
2.2.1 Kritik gentemot den kvalitativa forskningsstrategin ..................................................................... 11 

2.3 FÖRKLARINGSANSATS ................................................................................................................................... 11 
2.3.1 Kritik gentemot abduktion ............................................................................................................ 12 

2.4 INSAMLING AV MATERIAL .............................................................................................................................. 12 
2.4.1 Litteratur- och internetkällor ......................................................................................................... 12 
2.4.2 Studieobjekt ................................................................................................................................... 12 

2.5 KÄLLKRITIK ................................................................................................................................................. 15 

3 TEORI .................................................................................................................................................... 16 

3.1 TENDENSER PÅ MARKNADEN .......................................................................................................................... 16 
3.2 VARFÖR MILJÖCERTIFIERA? ............................................................................................................................ 16 

3.2.1 Möta kundens efterfrågan ............................................................................................................ 16 
3.2.2 Konkurrenskraft, identitet och image ............................................................................................ 17 
3.2.3 Miljöarbete .................................................................................................................................... 17 
3.2.4 Kundhjälpmedel ............................................................................................................................. 17 
3.2.5 Ekonomiska besparingar ............................................................................................................... 18 

3.3 RESONEMANG KRING VAL AV MILJÖCERTIFIERING ............................................................................................... 18 
3.4 PROBLEM I SAMBAND MED EN MILJÖCERTIFIERING ............................................................................................. 18 
3.5 TANKAR OM FRAMTIDEN ............................................................................................................................... 19 

4 EMPIRI .................................................................................................................................................. 21 

4.1 INTERVJUOBJEKTEN ...................................................................................................................................... 21 
4.2 OLIKA CERTIFIERINGAR PÅ MARKNADEN ............................................................................................................ 22 

4.2.1 Den Gröna Nyckeln ........................................................................................................................ 22 
4.2.2 Svanen ........................................................................................................................................... 23 
4.2.3 EU-Blomman ................................................................................................................................. 24 
4.2.4 ISO ................................................................................................................................................. 25 

4.3 TENDENSER PÅ MARKNADEN .......................................................................................................................... 26 
4.3.1 Hotellkunderna .............................................................................................................................. 26 

4.4 VARFÖR MILJÖCERTIFIERA? ............................................................................................................................ 27 
4.4.1 Möta kundens efterfrågan ............................................................................................................ 27 
4.4.2 Konkurrenskraft, identitet och image ............................................................................................ 27 
4.4.3 Miljöarbete .................................................................................................................................... 28 
4.4.4 Ekonomiska besparningar ............................................................................................................. 30 
4.4.5 Införlivar miljöcertifieringarna förväntningarna ........................................................................... 30 

4.5 RESONEMANG KRING VAL AV MILJÖCERTIFIERING ............................................................................................... 30 
4.6 PROBLEM I SAMBAND MED EN MILJÖCERTIFIERING ............................................................................................. 31 

4.6.1 Att miljöutvecklingen avstannar ................................................................................................... 31 
4.6.2 Är miljöcertifieringar det miljövänligaste valet? ........................................................................... 32 



Miljöcertifiering av hotellverksamheter – varför miljöcertifiera? 

Av: Therese Hallin och Sofia Kjellgren  

 

  
Sida 5 

 
  

4.6.3 Kostnad.......................................................................................................................................... 32 
4.6.4 Arbete ............................................................................................................................................ 32 
4.6.5 Fastigheten .................................................................................................................................... 32 

4.7 TANKAR OM FRAMTIDEN ............................................................................................................................... 32 

5 ANALYS ................................................................................................................................................. 34 

5.1 TENDENSER PÅ MARKNADEN .......................................................................................................................... 34 
5.2 VARFÖR MILJÖCERTIFIERA? ............................................................................................................................ 34 

5.2.1 Möta kundens förväntningar ........................................................................................................ 34 
5.2.2 Konkurrenskraft, Identitet och image............................................................................................ 35 
5.2.3 Miljöarbete .................................................................................................................................... 35 
5.2.4 Kundhjälpmedel ............................................................................................................................. 35 
5.2.5 Ekonomiska besparingar ............................................................................................................... 36 

5.3 RESONEMANG KRING VAL AV MILJÖCERTIFIERING ............................................................................................... 36 
5.4 PROBLEM I SAMBAND MED EN MILJÖCERTIFIERING ............................................................................................. 36 

5.4.1 Att miljöutvecklingen avstannar ................................................................................................... 36 
5.4.2 Är miljöcertifieringar det miljövänligaste valet? ........................................................................... 36 
5.4.3 Kostnad och arbete ....................................................................................................................... 37 

5.5 TANKAR OM FRAMTIDEN ............................................................................................................................... 37 

6 RESULTAT .............................................................................................................................................. 39 

6.1 SLUTSATSER ................................................................................................................................................ 39 
6.1.1 Varför miljöcertifiera? ................................................................................................................... 41 

6.2 KUNSKAPSBIDRAG ........................................................................................................................................ 41 
6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................................................ 41 

7 KRITISK GRANSKNING OCH KVALITETSSÄKRING .................................................................................... 43 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 44 

 

 

 



Miljöcertifiering av hotellverksamheter – varför miljöcertifiera? 

Av: Therese Hallin och Sofia Kjellgren  

 

  
Sida 6 

 
  

1 Inledning 

Denna uppsats kommer att behandla miljömedvetandet inom turismbranschens 

hotellverksamheter utifrån huvudfrågan: Varför miljöcertifiera? I detta inledande kapitel 

ämnar uppsatsförfattarna att ge läsarna en grundläggande bakgrund till undersökningen och en 

diskussion kring ämnet. Läsarna får även i detta kapitel ta del av en beskrivning av uppsatsens 

syfte och disposition.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

I boken Ekoturism eller ekoterrorism skriver Hanneberg (1996) om Hotell Liseberg Heden, 

vilket 1992 genomförde miljöförbättrande förändringar. Detta uppfattade andra hotell som 

något suspekt. På Liseberg Heden drog de igång ett miljöarbete, detta kom med tiden att bli 

mer omfattande än att bara byta ut engångsförpackningar. År 1992 var samma år som 

miljöfrågan lyftes fram genom Riokonferensen och Agenda 21 framtogs, visserligen fanns 

miljömedvetenheten, dock inte riktigt inom hotellbranschen. Vad man inte visste då var att 

hela kedjan Sweden Hotels, som Hotell Liseberg Heden var del av, skulle följa samma 

exempel. Det skapades inom kedjan riktlinjer för miljöarbete, det vill säga vad som skulle 

göras. Dessutom inrättades ett miljömärke som tilldelades de hotell som uppfyllde 90% av 

kraven. Sweden Hotels bidrog inte bara till ett steg i riktningen mot en hållbar utveckling 

inom hotellbranschen, de visade även att det gick att åstadkomma ekonomiska vinster av 

miljötänkandet.(Hanneberg, 1996)  

 

I Stockholm City den 29 januari 2009, gick det att läsa om hotellkedjan Scandics miljöarbete. 

Större delar av hotellen inom hotellkedjan är Svanenmärkt vilket bland annat innebär att de 

måste arbeta för att minska sin energianvändning och använda miljövänliga rengöringsmedel 

(Thunvik, 2009). Utifrån det växte vår undran, varför ska man miljöcertifiera? Vad är det som 

gör att hotell väljer att miljöcertifiera sig och vad ger det för fördelar och nackdelar, väljer 

kunderna miljömärkt?  

 

Miljömedvetenheten tycks spridas och trenden synes utmärka sig till exempel via ekologiska 

matvaror och kläder, miljövänliga rengöringsmedel samt källsortering. Vanligtvis sker någon 

form av märkning, vilket innebär att en organisation kontrollerar produktens miljövänlighet. 

Konsumenten kan på detta sätt lättare göra ett miljövänligt val och miljöcertifieringen får en 

funktion som konsumenthjälp. 

 

Trenden visar sig också inom turismindustrin, som de senaste åren fått nya grenar i form av 

ekoturism och naturturism, vilket medför ett större ansvar som turist och turistarrangör. Blom 

m.fl. (2002) poängterar i sin bok att turismen inte kommer gå att stoppa, men att den går att 

förändra, genom bland annat såkallad ekoturism. En ekoturist är ingen vanlig turist, de har ett 

ansvar på sig, ett ansvar att bevara det unika, som de i sin roll som ekoturist utsätter platsen 

för.  Som Hanneberg (1996) skriver finns det en risk att ekoturismen blir något som han kallar 

det ekoterrorism. Att ekoturismen, vilken är inriktad på orörda, unika platser blir exploaterade 

och att det i framtiden inte kommer finnas några orörda platser kvar. 

 

När det gäller tjänster, till exempel hotell, finns det på den svenska marknaden två vanligt 

förekommande symboler; Svanen och Den Gröna Nyckeln. Dessa två arbetar med att 

miljöcertifiera hotellverksamheter som uppfyller deras kriterier. Det finns även de som arbetar 

med det internationella ISO:s miljöledningssystem, vilket inte behöver innebära en 

certifiering, den möjligheten finns vid intresse. Dock kan det sägas att den växande 
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miljömedvetenheten sätter press på de flesta företag idag. Många större företags styrelser 

sätter upp egna miljömål. Detta för att ta ett steg mot en hållbar utveckling, vilket bland annat 

kan innebära riktlinjer för att bo miljövänligt på affärsresor och välja mer miljövänliga 

färdmedel. Enligt författarna Hanneberg (1996), Blom m.fl. (2002) och Boström & Sandstedt 

(2004), kan alla hjälpa till att ta ett steg närmare en hållbar utveckling. Som exempelvis 

företag, som Hotel Liseberg Heden gjorde 1992, eller som Scandic, när de valde att sätta 

högre miljömål. Privatpersoner kan också hjälpa till i den utvecklingen när de höjer 

miljökraven i sitt konsumerande.  

1.2 Problemformulering 

Vilken betydelse kan en miljöcertifiering ha för hotellverksamheter? vad kan dessa tänkas få 

för roll i framtiden? 

1.3 Uppsatssyfte och frågeställningar  

Denna uppsats syftar till att ge en bild av miljöcertifieringar. Olika röster kommer att 

redovisas och ställas mot varandra med syfte att ge en inblick i miljöcertifierings roll samt 

betydelse för hotellverksamheter idag och i framtiden. För att på detta sätt se varför en 

hotellverksamhet kan tänkas miljöcertifiera sig. 

 

För att svara på syftet har uppsatsförfattarna formulerat följande frågeställningar: 

 

 Varför miljöcertifiera? 

 

- Vilka resonemang ligger bakom valet att miljöcertifiera en hotellverksamhet? 

  

- Vilka för- respektive nackdelar finns med en miljöcertifiering? 

 

- Vilken roll och betydelse kan miljöcertifieringar av hotellverksamheter tänkas ha i 

framtiden? 

1.3.1 Avgränsningar 

Denna undersökning avgränsar sig till hotellverksamheter belägna i Stockholmsområdet och 

till miljöcertifieringarna; Den Gröna Nyckeln, Svanen, EU-Blomman och ISO. 

1.3.2 Definitioner 

 Miljöcertifiering: Denna uppsats använder begreppet miljöcertifieringar enligt en 

definition av Boström och Klintman (2008) gällande ”green labelling”. Begreppet 

miljöcertifieringar bygger således på standardisering av kriterier och principer, dessa 

standarder är marknadsbaserade, konsumentorienterande samt förutsätter en symbolisk 

differens. Producenter som vill använda sig av miljöcertifieringen måste följa dessa 

standards och ofta betala en licensavgift. 

 

 Hållbar utveckling: Enligt Naturvårdsverket är en vanlig definition av begreppet den 

som finns i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987. Vilken lyder ”en 

utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredställa sina behov.” (Naturvårdsverket b). Hållbar utveckling kan 

även innebära ett samspel mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

Samspelet innebär att det ena inte får ske på bekostnad av det andra (Naturvårdsverket 

b).  
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 Miljömedvetenhet: Talas det om någons medvetande inom ett ämnesområde är det 

enligt Nationalencyklopedin, dennes uppmärksamhetsinriktning som det syftas till. 

För att kallas miljömedveten krävs att personen har kunskaper om miljöfrågor, men 

främst bär det innebörden att hon/han har ett intresse för dessa (Nationalencyklopedin 

b). 

 

 Miljöledningssystem: Är ett frivilligt system för företag för att skapa rutiner för ett 

systematiskt miljöarbete (Nationalencyklopedin c). I denna undersökning kopplas 

begreppet mestadels till ISO 14001 som med sina standarder hjälper företag att 

utveckla ett effektivt miljöledningssystem. 

 

 Standarder och kriterier: Standarder är fastställda normer (nationalencyklopedin d) 

och villkor, som i denna undersökning fastställts av en organisation. Exempelvis en 

certifieringsorganisation som även innefattar i detta fall, begreppet kriterier. Dessa ska 

andra organisationer, företag och verksamheter uppfylla för att erhålla certifiering.    

 

 Identitet och image: I denna undersökning syftar begreppet identitet till hur företaget 

upplever sig själva och hur de önskar bli uppfattade av kunden. Image innebär således 

den uppfattning som omvärlden har av företaget (Andersson, 2006). 

1.4 Uppsatsdisposition 

Denna undersökning har hittills behandlat kapitlet Inledning, med hjälp av underrubrikerna 

Bakgrund och problemdiskussion, Problemformulering. Slutligen behandlas Uppsatssyfte och 

frågeställningar med sina underrubriker: Avgränsningar och Definitioner. I detta kapitel har 

uppsatsens intentioner behandlats mot en problematiserande bakgrund.  

 

Följande kapitel, Metod för en diskussion kring undersökningens valda och bortvalda 

metoder. Metoden granskas även kritiskt löpande under rubrikerna och kapitlet avslutas med 

kritik av de valda källorna. Därefter följer redovisning av använt material under kapitlen: 

Teori, Empiri och Analys.  

 

För att läsaren på ett effektivt sätt ska kunna ta del av uppsatsen har de kunskapsgrundade 

rubrikerna Intervjuobjekten och Olika miljöcertifieringar på marknaden tillkommit för att 

underlätta för läsaren. Uppsatsen har även fem återkommande huvudrubriker, för att göra 

uppsatsen överskådlig för läsaren: 

  

 Tendenser på marknaden  

 Varför miljöcertifiera?  

 Resonemang kring val av miljöcertifiering  

 Problem i samband med en miljöcertifiering  

 Tankar om framtiden  

 

Under dessa rubriker behandlas teori, empiri och analys med varierande underrubriker.  

 

Därefter presenteras undersökningens Resultat, där författarna börjar med att presentera 

uppsatsens dragna Slutsatser. Under rubriken Kunskapsbidrag resoneras det kring vad 

undersökningen kan ha bidragit med för kunskap och ger därefter även Förslag till fortsatt 

forskning. 
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Slutligen redovisa en Kritisk granskning av undersökningen följt av Referenser. 
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2 Metod 

Den hermeneutiska tolkningsstrategin ligger som vetenskaplig grund för denna uppsats. 

Forskningsstrategin bygger på den kvalitativa metoden. Undersökningen präglas av den 

abduktiva ansatsen och insamlandet av det empiriska materialet samt från intervjuer och 

internet. Metodvalen som genomfördes på olika grunder finns presenterade under följande 

rubriker. Metodvalen kan också kritiseras, vilket redovisas och resoneras kring löpande under 

rubrikerna. Kritik finns även under den avslutande rubriken Källkritik, som hanterar kritiken 

riktad gentemot källorna.  

2.1 Hermeneutiken som tolkningsstrategi 

Enligt hermeneutiken söker forskarna inte bara efter att begripa, utan också efter att förstå 

(Thuren, 2007). Hermeneutiken bygger på ett ständigt växelspel mellan helheten och delarna 

för att få en bild av verkligheten (Danermark m.fl, 1997), vilket kallas den hermeneutiska 

cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008). Undersökningen bygger på intervjuer med 

representanter från olika hotellverksamheter och miljöcertifieringar. Den bygger även på en 

intervju med en ämneskunnig person samt på litteraturstudier och material från internetsidor. 

Vilket ger en möjlighet att kunna se det studerade utifrån mindre delar och från en större 

helhet.  

 

Hermeneutiska tolkningsstrategin inbegriper forskarens förförståelse bestående av 

erfarenheter, språk och ideologiska föreställningar. Dessa är en naturlig del av 

tolkningsramarna (Danermark m.fl. 1997) av det som behandlas i uppsatsen. 

Uppsatsförfattarna har en förförståelse om att miljöcertifieringens betydelse ökar på 

marknaden och att fler får upp ögonen för en hållbar utveckling och att detta även kommer att 

påverka turismbranschen.  

 

Som uppsatsförfattare är vi medvetna om att denna förförståelse finns och att den 

oundvikligen sätter en prägel på tolkningarna av materialet. Förförståelsen är även ett redskap 

för att kunna förstå (Johansson, 2003). Med denna vetskap är strävan att kritiskt, även 

gentemot den egna förförståelsen, uppnå uppsatsens syfte.  

2.1.1 Kritik gentemot hermeneutikens tolkningsstrategi 

I och med att hermeneutikens tolkningsperspektiv ser ut som det gör kan det förefalla som att 

uppsatsen inte kan uppnå sitt syfte, eftersom det är svårt att veta om tolkningen av materialet 

är riktig. Enligt detta synsätt är verkligheten föränderlig, vilket också betyder att resultatet 

aldrig är slutgiltigt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Utgångspunkten för uppsatsen är att syftet 

svarar till ett resultat med underbyggda argument och kan bidra till en rimlig förståelse av det 

studerade, som kan komma att förändras med tiden. 

2.2 Forskningsstrategi 

Den kvalitativa forskningsstrategin valdes eftersom den innebär att forskarna är ute efter 

uppfattningar och tolkningar av det som undersöks. Den ger även en närhet samt en förståelse 

för det specifika som undersöks (Bryman, 2002). Då undersökningen syftar till: att ge en 

inblick i miljöcertifierings roll och betydelse för hotellverksamheter idag och i framtiden, för 

att slutligen kunna se varför en hotellverksamhet kan tänkas miljöcertifiera sig. Därför är den 

kvalitativa forskningsstrategin lämplig att använda sig av, eftersom den är tolkningsinriktad 

(Bryman, 2002, s 250).  
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En kvalitativ forskningsstrategi innebär att forskaren studerar studieobjektet inifrån för att få 

en djupare uppfattning om det som studeras (Holme & Solvang, 1997). Det handlar även om 

att se det yttre perspektivet och som ett växelspel mellan det inre och yttre för att både kunna 

förstå och förklara (Holme & Solvang, 1997), vilket är typiskt för både den kvalitativa 

forskningsstrategin och den hermeneutiska tolkningsstrategin.  

 

Den kvantitativa metoden faller bort eftersom den är närmare sammanfogad med de 

naturvetenskapliga metoderna, där forskaren objektivt prövar teorier på ett naturvetenskapligt 

sätt (Bryman, 2002). Därav möter den kvalitativa metoden som tillvägagångssätt syftet med 

denna uppsats lämpligare, där förståelse och uppfattningar får mer utrymme (Bryman, 2002).  

2.2.1 Kritik gentemot den kvalitativa forskningsstrategin 

Kritiken gentemot kvalitativforskning riktas ofta mot dess oförmåga att mäta validitet och 

reliabilitet, vilket även inkluderar den externa och interna validiteten (Bryman, 2002). Det är 

överhuvudtaget omdiskuterat hur relevant validitets- och reliabilitetsbegreppet är för de 

kvalitativa metoderna (Bryman, 2002). Reliabilitet handlar, enligt Bryman (2002), i kort ” … 

om huruvida resultatet från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på 

nytt …”. Förutsättning för det är att de data som använts för att komma fram till en viss 

slutsats är tillförlitlig. Medan validitet handlar om att det som mätts svarar till vad forskaren 

säger sig mäta (Bryman, 2002). 

 

En av anledningarna till svårigheten att tillämpa validitets- och reliabilitetsbegreppen kan bero 

på att kvalitativa metoder bygger på en konstruktivistisk vetenskapssyn. Den 

konstruktivistiska inriktningen handlar inte bara om att de sociala samspelen påverkar 

exempelvis en kultur, såsom ett företag eller en skola, utan utgångspunkten är också att dessa 

påverkar de som samspelar (Bryman, 2002). Att sociala företeelser ständigt förändras anser 

uppsatsförfattarna visar på att det finns svårigheter att applicera reliabilitet på kvalitativa 

studier. Detta eftersom det är svårt att replikera när uppfattningar och tolkningen ständigt 

revideras. För att hantera det vill uppsatsförfattarna ha en transparens genom arbetet, det vill 

säga att alla steg i undersökningen och planeringen av den presenteras i så stor utsträckning 

som möjligt. Detta tillåter läsaren att granska och själv värdera kvalitén vilket ökar 

överförbarheten, överförbarheten inbegriper begreppen extern validiteten och reliabiliteten 

inom kvantitativ forskning. Dessutom används triangulering, det vill säga att mer än en metod 

har används vid insamling av data (Bryman, 2002). Detta kan höja tillförlitligheten i 

resultatet, som nämns som interna validitet inom kvantitativ forskning, (Bryman, 2002). 

2.3 Förklaringsansats 

Arbetets gång kommer att präglas av den abduktiva ansatsen. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) innehåller den delar från både den induktiva och deduktiva ansatsen. Den ska dock inte 

ses som en enkel mix av dessa utan den består även av helt egna moment. Alvesson och 

Sköldberg menar även att den abduktiva ansatsen inbegriper till skillnad från induktion och 

deduktion en förförståelse och en annan ordningsföljd av insamlandet av empiri och teori. 

Forskarens tillvägagångssätt vid hantering av den abduktiva ansatsen är att arbetet börjar med 

en förförståelse och kunskap. Genom dessa finner forskaren teorier som begripliggör det 

ytliga empiriska mönstret och påvisar något djupare, därefter abduserar forskaren genom att 

styrka detta med nya tillämpningar och fall (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar även att ordningsföljden i arbetet präglas av ett växlingsspel mellan 

att utveckla arbetets empiridel och teoriavsnittet, vilket karaktäriserar arbetsprocessen i denna 

uppsats.  
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2.3.1 Kritik gentemot abduktion 

Svagheten med deduktion går att finna i att den deducerar från gissningar och därför ofta 

löskopplade från empirin vilket ger den mindre djup. Samtidigt som svagheten hos induktion 

är att den inte kan generera teori, utan bara empiriska summeringar och därför har svårigheter 

att se ett djupare mönster (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det går även att vända på detta och 

presentera kritik mot empiri överlag, där empiri aldrig är otolkad och därför även påverkar 

djupet på den abduktiva förklaringsansatsen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna uppsats 

tror författarna ändå drar nytta av den abduktiva förklaringsansatsen, där argumenten gällande 

djupet ligger till grund. 

2.4 Insamling av material 

Insamlingen av information har skett från olika källor och genom olika metoder, vilket enligt 

Bryman (2002) kallas triangulering. För denna undersökning inbegriper det insamlande av 

information från intervjuer, litteratur och internet. Med hjälp av de flertaliga angreppssätten 

kan en del av den kritik som riktas mot den kvalitativa metoden gällande tillförlitlighet 

undvikas (Bryman, 2002), vilket också nämns under rubriken Kritik gentemot den kvalitativa 

forskningsstrategin. 

2.4.1 Litteratur- och internetkällor 

Uppsatsförfattarna har studerat litteratur och källor från internet, vilka har använts som källor 

i uppsatsen. De har försökt att i så stor utsträckning som möjligt få en överblick av det 

material som finns om ämnet för att utifrån detta välja ut användbara källor som visar olika 

synvinklar. Att använda sig av källor som visar olika synvinklar är viktigt om det ska vara 

möjligt att få en helhetsbild (Holme & Solvang, 2006). Det är dock svårt att få en total bild av 

all information som finns tillgänglig vilket också kan kritiseras (Holme & Solvang, 2006). 

Målet var att denna kritik skulle minskas i största möjliga mån med hjälp av noggrant urval av 

information från ett så stort basmaterial som möjligt. Det har också varit av vikt att i största 

möjliga mån undersöka vem som skrivit materialet, vem upphovsmannen är, när det skrivits 

och även i vilket syfte, vilket Holme och Solvang (2006) poängterar som viktigt. De menar 

även att det är av betydelse att ta reda på vilken relation den som skrivit haft till det som 

han/hon skrivit om (Holme & Solvang, 2006). Vetskap om detta har gjort det möjligt att 

medvetet överväga hur källorna ska användas i uppsatsen samt om de är användbara, vilket 

slutligen är meningen med att ta reda på informationen bakom källorna (Holme & Solvang, 

2006).  

2.4.2 Studieobjekt  

Resonemanget ovan, gällande informationen bakom källorna, har även varit av vikt vid 

fallstudien, för att kunna undvika missledande material och överväga hur källorna ska 

användas.  

 

Fallstudier handlar om den komplexitet och det specifika som fallet uppvisar, de inkluderar 

även ett ingående intensivt studium av exempelvis en miljö eller organisation (Bryman, 

2002). Uppsatsen kommer att fokusera på fallet miljöcertifieringar av hotellverksamheter som 

fenomen. För att få djupare förståelse för fenomenet bestämde uppsatsförfattarna att inkludera 

representanter som både valt att respektive valt att inte miljöcertifiera sig för en djupare 

intervju. Likaså önskades intervjuer genomföras med personer från 

miljöcertifieringsorganisationerna: Den Gröna Nyckeln, Svanen, EU-Blomman och ISO 

14001.  
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Dessa intervjuobjekt ska bidra till en djupare förståelse för det som studeras och ge en 

uppfattning hur det är i det specifika fallet. Eftersom varje situation är unik är generalisering 

svårare att göra vid fallstudier och kvalitativforskning (Kvale, 1997), men med transparensen 

i arbetets gång kan argumenten i analysen och slutsatsen påvisa något som kan vara 

användbart och applicerbart i andra situationer (Kvale, 1997). Det måste poängteras att även 

om djupet på fallstudien tillför detaljer och visar på en komplexitet som inte en kvantitativ 

metod påvisar (Kvale, 1997), tar uppsatsförfattarna avstånd från att fallstudien skulle påvisa 

någon slutgiltig och allmängiltig sanning. 

 

Utöver dessa intervjuer genomfördes även en intervju med miljöpolitikforskaren Magnus 

Boström, för att få en insatt men mer oberoende röst i ämnet. Under kommande underrubriker 

presenteras urval, intervjumetod och intervjustruktur. 

2.4.2.1 Urval  

Inledningsvis gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) gällande alla intervjuobjekten 

där respondenterna bestod av personer som fanns tillgängliga inom behörigt avstånd, i detta 

fall Stockholm.  

 

Efter att letat via sökmotorer på internet om vilka miljöcertifieringar som fanns tillgängliga på 

den svenska marknaden, kunde författarna i det första skedet identifiera Den Gröna Nyckeln, 

Svanen och EU-Blomman. Senare in i uppsatsprocessen kom det även fram att ISO 14001 är 

ett alternativ för hotellverksamheter att miljöcertifiera sig med, vilket också inkluderades. 

Dessa miljöcertifieringar är de som påträffats under sökningsprocessen och de som legat som 

grund för uppsökandet av de miljöcertifierade hotellverksamheterna. 

 

Vid kontakt med representanter av hotellverksamheter som använder sig av Den Gröna 

Nyckeln och Svanen hämtades kontaktinformation via miljöcertifieringsorganisationernas 

hemsidor. Där fanns hänvisningar till olika miljöcertifierade hotell användande sig av 

respektive miljöcertifiering. EU-Blomman hade ingen miljöcertifierad hotellverksamhet i 

Stockholm, medan hotellet som arbetar med ISO 14001 letades upp via sökmotorer på 

internet. Andra icke miljöcertifierade hotell söktes upp via www.stockholmtown.se. Vid val 

av hotellverksamheter, både miljöcertifierade och inte miljöcertifierade, valdes dessa utifrån 

att få så stor spridning som möjligt, gällande standard, hotellstorlek och kedjestorlek. 

Intervjuer genomfördes i sin tur med de som kunde ställa upp. Spridningen av urvalet grundar 

sig på att uppsatsen ska vara intressant för fler än exempelvis endast lyxhotell eftersom 

förutsättningarna kan se olika ut beroende på standard, storlek och kedjetillhörighet. Denna 

variationsbredd beskriver Holme och Solvang (1997) som viktig för att få så stort 

informationsinnehåll som möjligt. Urvalet gjordes även för att uppsatsen skulle kunna ge en 

djup bild av det undersökta, vilket är typiskt för fallstudier (Bryman, 2002).  

 

Uppsatsförfattarna tog även mejlkontakt med en lektor på Miljöprogrammet som forskar i 

miljöpolitik på Södertörns högskola, för en personlig intervju. Detta för att få en annan 

infallsvinkel på miljöcertifieringar eftersom en forskare i miljöpolitik är insatt i ämnet men 

ändå inte personligt kopplad till någon specifik miljöcertifiering. Det är bra att i urvalet ha så 

kallade negativa fall, det vill säga någon som kan ge en annan bild av det studerade (Ryen, 

2004).  

 

Urval resulterar även i ett bortval, valet av intervjupersoner är de som har kunskap om 

miljöarbetet på hotellverksamheterna. Detta på grund av brist av material om tidigare studier 
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av det specifika området, vilket gjorde att det var betydelsefullt att få kontakt med de personer 

som satt inne med mest information och som kunde bidra till att uppnå syftet med uppsatsen 

(Ryen, 2004).  

 

Uppsatsförfattarna valde att göra tio intervjuer, vilket inkluderade representanter från fyra 

olika hotell, fyra miljöcertifieringar och en forskare i miljöpolitik. Uppsatsförfattarna valde att 

inte ha fler än tio intervjuobjekt för att få utrymme med mer djupgående intervjuer, som kan 

visa på djupare upplevelser och uppfattningar (Kvale, 1997) som kan kopplas till en större 

helhet i teorierna. Det var också av intresse att få fler än en persons eller en hotellverksamhets 

uppfattning för att kunna få ett bredare perspektiv. Valet av antalet intervjuobjekt präglas 

således av ett syfte att få mer djup och bredd i uppsatsen. De olika miljöcertifieringarna 

valdes eftersom dessa var de enda som hittades, grundat på bekvämlighetsurvalet som 

presenteras tidigare under denna rubrik.  

2.4.2.2 Intervjumetod 

Intervjuerna planerades att i första hand genomföras under ett personligt möte med 

representanterna.  Detta för att, som Frey och Oishi (1995) nämner, även kunna ta del av de 

visuella fördelarna och kunna guida genom intervjun.  Efter kontakt med de personer som 

kom att bli intervjuade framkom det, att hälften av dessa inte hade möjlighet att träffas över 

ett personligt möte inom en rimlig tid.  

 

Därför valdes det att i andra hand genomföra telefonintervjuer, då det enligt Frey och Oishi 

(1995), ger en möjlighet för oss att fortfarande kunna guida den som intervjuas genom 

frågorna. Uppsatsförfattarna kunde även vid behov förklara meningen och syftet med en viss 

fråga samt få respons och svara på eventuella följdfrågor från den intervjuade (Frey & Oishi, 

1995). Via exempelvis mejl kan det uppstå svårigheter gällande detta, dessutom ger 

telefonintervjuer, enligt Frey och Oishi (1999), en generellt högre svarsfrekvens än 

självadministrerade intervjuer. Av denna anledning blev mejlintervju det tredje alternativet 

och intervju via post bortvald, eftersom det medför avgifter och tar längre tid.  

 

Exempelvis hade kontaktpersonen från Svanen inte möjlighet att delta i en intervju på annat 

sätt än via mejl, mejlkontakten gjorde det ändå möjligt att få svar på våra frågor. Mejlintervju 

passar även bra då den till fördel gentemot andra metoder kan utföras efter intervjupersonens 

bekvämlighet istället för att denna ska måsta avsätta en exakt tid för antingen telefonmöte 

eller ett personligtmöte (Bourque & Fielder 1995). 

2.4.2.3 Intervjustruktur 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, närheten, djupet och sökandet efter 

förståelse som är typisk för den kvalitativa metoden och hermeneutikens tolkningsstrategi 

(Bryman, 2002) är märkbar vid intervjuerna. Eftersom syftet var att intervjun skulle vara 

flexibel, samtidigt som uppsatsförfattarna ville säkra att relevanta aspekter togs upp, valdes 

den semistrukturerade formen. Detta val beror även på att intervjuerna i viss mån kommer att 

ställas mot varandra, det kan då krävas att intervjun har en struktur för att göra en jämförelse 

möjlig. (Bryman, 2002) Frågorna som fungerat som en ungefärlig mall för intervjuerna har 

medvetet utformats på ett neutralt sätt. Detta för att få intervjupersonerna att uttrycka sina 

uppfattningar och upplevelser utan värderingar från intervjuaren. Det är av betydelse för att 

inte styra den intervjuade att hålla tillbaka eller överdriva på grund av forskarnas 

ställningstagande. (Jensen K.J. 1995) 
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2.4.2.4 Etik och redigering av intervjumaterialet 

Efter de personliga intervjuerna samt telefonintervjuerna skickades, enligt överenskommelse, 

en sammanställning av intervjun till intervjuobjekten, per mejl, för återkoppling.  Den skrivna 

intervjun är en översättning av vad som sagts (Jacobsen, 2006), vilket innebär att mycket av 

redigerandet är en tolkande process (Kvale, 1997). Dessutom minns man selektivt och vissa 

saker glöms bort (Kvale, 1997), även om anteckningar gjordes under intervjun. Detta kan ge 

upphov till skilda meningar eller missuppfattningar om vad som är korrekt uppfattat i den 

redigerade texten (Jacobsen, 2006). Återkopplingen på det redigerade intervjumaterialet var 

därav en viktig del för att kunna ge intervjuobjekten en chans att kommentera det som kan ha 

missuppfattas eller fallit bort. Intervjupersonerna markerade ändringarna i dokumentet som 

sedan jämfördes med det ursprungliga. Dessa ändringar sparades sedan, och det uppstod inga 

problem gällande dessa ändningar eftersom de ansågs rimliga av båda parter.  Det här är 

också ett sätt att validera den version som redigerats av forskarna (Ryen, 2004). Jacobsen 

(2006) nämner också att de intervjuade av etiska skäl även ska få denna återkoppling 

presenterad. Även detta låg som grund för valet att få återkoppling på det redigerade 

intervjumaterialet av de intervjuade.  

2.5 Källkritik 

Som tidigare nämnt är det näst intill omöjligt att ta del av all information som finns tillgänglig 

om det som undersöks (Holme & Solvang, 2006). Det gör att urvalet av de källor som görs 

baseras på detta utplockade grundmaterial som författarna går igenom vilket kan ge en 

förvrängd bild, eftersom det är ett begränsat urval redan från start (Holme & Solvang, 2006). 

Likaså är de källor som valdes ut till uppsatsen begränsad i samma mening. 

 

De intervjuade personerna kan givetvis ge en vinklad bild av det uppsatsen ämnar undersöka, 

eftersom de kan vara partiska för den miljöcertifiering de står för, eller arbetar med. Det är 

viktigt att se det som en version av verkligheten, där personerna kanske inte bara uttrycker sin 

uppfattning utan även kan vilja uppnå ett syfte med det som förmedlas (Bryman, 2002). Det 

vill säga att personen i fråga mer eller mindre medvetet avgör vad som ska sägas och inte 

(Lantz, 2007). Det kan handla om att den intervjuade inte kan eller vill ge uttryck för sina 

egna känslor, attityder eller beteenden (Jensen, 1995). Eftersom uppsatsförfattarna valt att 

intervjua representanter från olika miljöcertifieringar och hotell med och utan 

miljöcertifiering och även inkluderat en intervju som är ett så kallat negativt fall (Ryen, 2004) 

kan studien visa olika infallsvinklar. Detta kan minska risken för subjektiv data när 

informationen jämföras med andra informanters (Holme & Solvang, 2006). Med hjälp av 

detta och ett kritsikt synsätt gällande informationen bakom källan (Holme & Solvang, 2006), 

kan informationen bli användbar och visa på aspekter som hjälper oss att uppnå uppsatsens 

syfte. Metodvalen kring intervjuerna kan även påverka källorna positiv eller negativt vilket 

visar vikten av dessa val, vilka argumenteras för tidigare i metodavsnittet. 

 

Likaså kan internetsidorna, som exempelvis miljöcertifieringarnas, vara utformade på ett 

säljande sätt och har därför använts kritiskt och med försiktighet. Eftersom trovärdigheten 

sjunker om det finns risk att materialet är förvrängt (Bryman, 2002). Som tidigare nämnt är 

det viktigt att kunna ta del av källans ursprung, författare, tid för när den skapades och i vilket 

syfte, vilket är en förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt kunna tolka materialet (Holme 

& Solvang, 2006). Det kan i vissa fall vara svårt gällande källor på internet, vilket 

uppsatsförfattarna är medvetna om och gjorde att användandet av internetkällorna övervägdes 

noga och med försiktighet gällande tolkandet av ovanstående aspekter. 
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3 Teori 

Nedan följer teorier kopplad till frågeställningen varför miljöcertifiera? Resonemang förs 

kring val av miljöcertifiering samt problem i samband med en miljöcertifiering. Grund 

information kring ämnet tendenser på marknaden presenteras inledande i detta avsnitt. 

3.1 Tendenser på marknaden 

Schwartz m.fl. (2008) skriver om att specialiserade aktörer med unika produkter ofta tänker 

mer hållbart än övriga aktörer, de menar dock att detta håller på att genomgå en snabb 

förändring, och det hållbara integreras i nästintill allt (Schwartz m.fl. 2008). 

 

Även medvetenheten bland konsumenterna gällande hållbar utveckling ökar enligt United 

Nations Economic and Social Council (2001) och ansträngningar kring att ändra 

konsumentbeteendet expanderar. Det framgår även att konsumentorganisationer och andra 

ickepolitiska organisationer har miljöhänsyn i fokus när de försöker påverka kunder att göra 

medvetna val (Economic and Social Council, 2001). Även miljövänliga produkter har ökat, 

dock påvisas det samtidigt enligt Economic and social Council (2001) att konsumentens 

preferenser gällande miljö inte ofta utfaller i köpbeslutet. De som gör medvetna konsumentval 

ökar dock och representeras till stor del av medel- och överklasskonsumenter i utvecklade 

länder, speciellt unga människor (Economic and Social Council, 2001). 

 

Fler studier visar även på att konsumenter blir allt mer intresserade av hållbarhetstänkande 

semesterprodukter (Schwartz m.fl. 2008). Detta gäller även hotellverksamheter, eftersom 

turismmarknaden blir allt miljömedvetnare och fler turister inkluderar resortens 

miljöengagemang vid övervägande av var de ska bo någonstans (Björk, 2000). 

3.2 Varför miljöcertifiera? 

Det finns enligt de teorier som presenteras nedan, många anledningar till varför 

hotellverksamheter bör miljöcertifiera sig. Teorierna visar på olika meningar och syften, med 

fokus på bland annat miljö och kundefterfrågan. 

3.2.1 Möta kundens efterfrågan 

I en artikel av Chan och Wong (2006) resoneras det kring att företag har en viktig roll i att 

minska påverkan på miljön, eftersom de är delaktiga i en del av miljöpåverkan som ett resultat 

av dess produktion. Av samma anledning har olika grupper engagerat sig i att få företag att se 

vilken påverkan de har på miljön och vanliga anledningar till att företag väljer att bli mer 

miljövänliga grundar sig ofta främst i ett ökat krav från kunderna (Chan & Wong, 2006). 

 

Konsumenternas krav på hållbar utveckling bidrar såldes till att ett ökat antal företag väljer att 

arbeta efter miljöstandarder inom organisationen, vilket även påverkar kedjan av leverantörer 

(Economic and Social Council, 2001). Det leder även till att de förbättrar sina produktionssätt 

mot en hållbarare utveckling (Economic and Social Council, 2001). Ett av de viktigaste 

attributen för framgång idag, enligt Mason-Jones och Towill (2007), är att snabbt kunna möta 

konsumenternas behov och krav. För att kunna maximera den konkurrenskraften krävs det att 

alla medlemmar, inom utbudskedjan, arbetar tillsammans för att möta kundens behov/krav 

(Mason-Jones & Towill, 2007). 

 

Undersökningar visar på att 20% av urvalet av de undersökta hotellen har valt att bli mer 

miljövänliga av finansiella aspekter och 30% av kommunala föreskrifter samt 20% av krav 
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och preferenser från kunderna. De resterande anledningarna är fortfarande enligt Chan och 

Wong (2006) inte kartlagda. 

3.2.2 Konkurrenskraft, identitet och image 

En övergripande förklaring till varför organisationer ekocertifierar sig kan vara att 

ekocertifieringar signalerar ett hållbart engagemang vilket är värdeskapande för producenter, 

mellanhänder och kunder (Melo & Wolf, 2005). Likaså menar Boström och Klintman (2008) 

att miljöcertifieringar kan ses som ett policyinstrument och en förmedlare av speciell 

information. Front och Buckley (2001) menar också att företag kan få fördelar gällande dess 

image om de ses som miljövänliga. Det kan även handla om att minska energi, vatten och 

materiell förbrukning som i sin tur kan öka kundlojaliteten och företagets image menar Chan 

och Wong (2006). Dock menar Jordan m.fl. (2002) att många företag drivs av att inte förlora 

kundandelar gentemot andra miljöcertifierade företag, inte av att det ger företaget några 

utkonkurrerande fördelar. 

 

En undersökning presenterad av Pickett-Baker och Ozaki (2008) påvisar att konsumenter 

hellre väljer ett märke som är miljövänligt, vilket också indikerar på att effektiv 

marknadsföring kan få konsumenter att konusumera miljövänligare. De menar även på att 

marknadsföringen skulle kunna ske effektivare om den fokuserade på de känslomässiga 

miljövärderingarna. 

 

Miljöcertifieringens logotyp bygger på att vara visuellt differentierad och att den enbart med 

sin visuella bild kan förmedla det den ska förmedla (Boström & Klintman, 2008).  Den 

förmedlar också att denna produkt har något som andra produkter saknar (Boström & 

Klintman, 2008).  

3.2.3 Miljöarbete 

Eco-standards är de standards som riktar sig åt att hantera eller lösa miljöproblem (Boström & 

Klintman, 2008). Även om logiindustrin inte kraftigt förorenar miljön eller använder sig av 

extrema mängder av ickeförnybara energikällor, har industrin en ansenlig effekt på de globala 

resurserna (Chan & Wong, 2006). Dessutom har industrin ett intresse att bevara miljön 

eftersom den är beroende av attraktiva och säkra omgivningar som är en del av kärnprodukten 

(Chan & Wong, 2006).  

 

Erfarenheter från företag i serviceindustrin som exempelvis McDonalds, Cathay Pacific 

Airways och tio internationella hotellverksamheter som låg bakom the International Hotel 

Environment Initiative (IHEI), har illustrerat att hotell kan skydda miljön. Detta genom att 

införa energi-, vatten- och sopprogram (Chan & Wong, 2006). Melo och Wolf (2005) menar 

på att ekocertifieringar kan fungera som en motivation till att belöna och motivera bra 

miljöarbete. Dock menar författarna Hunter och Shaw (2007) att det inom Sustainable 

Tourism inte fokuserats på de miljömässiga nackdelarna som resandet ger. Då främst gällande 

att levererandet av energi, mat och vatten till destinationen ofta utesluts från studier av 

hållbarhet av turismprodukter och destinationer (Hunter & Shaw, 2007).  

3.2.4 Kundhjälpmedel  

Teorierna kring kundhjälpmedel är nära och delvis sammanflätade med teorierna under 

rubriken Konkurrenskraft, identitet och image. Teorierna här är dock mer från konsumentens 

perspektiv. 
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Stanford (2009) skriver i sin artikel om turisters ansvar och om att mycket fokus i 

forskningen, ligger på om landets regering och turistaktörerna på destinationen tar ansvar för 

miljön och arbetar för en hållbar utveckling. Hon menar att turisten som är hjärtat av industrin 

kommit i skymundan och att deras agerande har mycket med den hållbara utvecklingen att 

göra. Miljöcertifieringar handlar enlig Boström och Klintman (2008) om att symbolen 

symboliserar att produkten har positiva kvalitéer, som andra produkter inte har (Boström & 

Klintman, 2008). Miljöcertifieringar är därför ett sätt att styra aktörerna och informera om 

alternativ för konsumenten (Boström & Klintman, 2008). Detta bygger på att konsumenten 

litar på vad miljöcertifieringen står för (Boström & Klintman, 2008). 

 

Enligt Pickett-Baker och Ozaki (2008) föredrar konsumenterna produkter som är producerade 

på ett miljövänligt tillvägagångssätt, men poängterar att de har svårt att identifiera dessa. 

Dessutom visar artikeln på att konsumenterna inte finner den befintliga marknadsföringen 

särskilt relevant eller engagerande. Likaså menar Front (2002) att det finns en uppsjö av 

miljöcertifieringar med varierande kvalité, kriterier, innehåll och spännvidd, vilket förvirrar 

kunden till den grad att de istället ignorerar dem. 

3.2.5 Ekonomiska besparingar 

Miljöarbetet kan handla om att minska energi, vatten och materiell förbrukning som i sin tur 

även kan minska kostnaderna, vilket kan vara en anledning till att bli en miljövänligare 

organisation (Chan & Wong, 2006).  

3.3 Resonemang kring val av miljöcertifiering 

Miljöcertifieringar handlar om ett antal regler eller standards som kan vara mer eller mindre 

konkreta (Boström & Klintman, 2008). Jordan m.fl. (2002) menar även på att konsumentens 

kännedom om den specifika miljöcertifieringen är av intresse för företaget. 

3.4 Problem i samband med en miljöcertifiering 

Kritik gentemot miljöcertifieringar kan hittas i att miljövänlig konsumtion, trots att den är 

miljöorienterad, inte för oss närmare en hållbar utveckling eftersom miljöcertifieringar inte 

handlar om att minska konsumtionen (Boström & Klintman, 2008). Pickett-Baker och Ozaki 

(2008) beskriver i sin tur att det är svårt att definiera begreppet hållbart. De menar på att i en 

strikt beskrivning finns inget som är hållbart eller en miljövänlig produkt eftersom allt vi 

köper, äger och använder har negativa effekter på miljön i något steg i livscykeln. 

 

Kritik har också vuxit fram i takt med avslöjanden kring att vissa miljöcertifieringar varit för 

vinstdrivande, vilket påverkar arbetet (Front, 2002). Det har också framkommit att en del 

företag fått använda miljöcertifieringslogotyper utan att ha erhållit en miljöcertifiering (Front, 

2002). 

 

Detta är ett problem då miljöcertifieringar helt måste förlita sig på allmänhetens tillit till 

kriterierna och att de uppfylls och miljöcertifieringarna ofta inte är mer än medeltransparanta 

(Boström & Klintman, 2008). Om kunderna har kunskap om alla detaljer förlorar 

certifieringen sin mening menar Boström och Klintman (2008). De beskriver också att 

certifieringsorganisationerna innehar kunskaperna och kontakterna, medan kunderna lämnas 

till att lita på att de gör ett bra jobb. Kriterierna kring certifieringarna är inte bara ren kunskap 

utan handlar också om olika prioriteringar som påverkar omständigheter och 

hållbarhetstänkandet bakom miljöcertifieringarna (Boström & Klintman, 2008). Denna tillit 
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kan också vara en fara för demokratin och miljötänkandet eftersom konsumenten intar en 

passiv roll (Boström & Klintman, 2008). 

 

Annan kritik som riktar sig mot miljöcertifieringar är att de är kostsamma och tidskrävande 

(Front, 2002). Dessutom att de är begränsade marknadsföringsmässigt, samt att de fokuserar 

mer på miljöledning och mindre på miljöarbete (Front, 2002). Problemet kan också ligga i att 

när miljöcertifieringar förlitar sig på regeringens och andras stöd, hindrar det 

miljöcertifieringarna från att utvecklas utöver den smala målgruppen som de var skapade för 

(Front, 2002). 

3.5 Tankar om framtiden 

Miljöproblemen kommer att öka inom de kommande 15 åren och framåt, alla länder kommer 

att mötas av dessa problem (Dwyer m.fl. 2008). I detta skede är det inte läge att fundera över 

om vi måste ändra industrin utan snarare hur fort dessa förändringar måste ske för att kunna 

rädda miljön (Dwyer m.fl. 2008). Enligt Dwyer m.fl. (2008) måste handlingarna gällande 

förändringar i omvärlden och inom turismindustrin kombineras med att både anpassa sig efter 

dessa, samt aktivt agera efter hur företaget vill att framtiden ska se ut. (Dwyer m.fl. 2008) 

 

Ball (2003) poängterar också att i relationen mellan den befintliga generationen och den 

framtida, har den befintliga all makt. Vi kan komma att påverka den medan den inte kan 

påverka oss (Ball, 2003). De etiska och miljömässiga regelverken är centrala för de framtida 

generationerna, eftersom dessa beror på hur vi hanterar miljön idag (Ball, 2003). 

 

I Johannesburg kom de inom FN fram till Plan of Implementation (Marrakech Process 

Advisory Committee, 2009) som inbegriper att en hållbar utveckling behöver uppmuntras och 

marknadsföras inom en ram om tio år. Enligt denna plan behövs det ageras på olika nivåer 

vilket inbegriper bland annat: anpassa och implementera policys och mätningar för att 

marknadsföra hållbara mönster av produktion och konsumtion. De tar även upp att det bör 

utvecklas och anpassas där det är lämpligt, icke vinstdrivande, effektivt, transparanta, 

verifierbara, ej missledande och ej diskriminerande konsumentinformationsverktyg. För att 

förse konsumenten med information gällande hållbar konsumtion och produktion (Marrakech 

Process Advisory Committee, 2009). 

 

Utvecklingen kommer enligt Font (2002) gå mot att internationella certifieringar allierar sig 

för att kunna penetrera de lokala marknaderna snabbare i de länder där det redan existerar 

miljöcertifieringar. Utvecklingen visar på att det är på det viset ett starkare märke skapas, det 

är kritiskt för att erhålla marknadsandelar och för att kunna få ett ekonomiskt utrymme (Front, 

2002). Det är också viktigt för att kunna kommunicera det miljövänliga budskapet till den 

internationella marknaden (Front, 2002). Internationella miljömärkningar är de enda som kan 

komma att göra en större skillnad för turisten och om miljöcertifieringar är till för att influera 

köp, är de internationella certifieringarna här för att stanna. Internationella certifieringar 

kommer dock att behöva arbeta sig igenom svårigheter gällande platsspecifika behov, olika 

regelverk och olika grader av stöd (Front, 2002). 

 

Slutligen ett resonemang kring hur detta tros påverka konsumentbeteendet. Dwyer m.fl. 

(2008) menar att de etiska aspekterna kommer att vara en allt viktigare faktor bakom 

konsumtion av turismprodukter och service. Han menar även på att medvetenheten kring 

politiska- och sociala- miljöproblem kommer ökar tillsammans med en allt större 
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uppmärksamhet i media. Vilket leder till att konsumenternas miljömedvetenhet sannolikt än 

mer kommer att öka de kommande åren (Dwyer m.fl, 2008). 
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4  Empiri 

I följande avsnitt kommer det empiriska materialet presenteras. Vilket har insamlats enligt 

tidigare nämnda metoder och resulterat i följande material. 

4.1 Intervjuobjekten 

Ett antal intervjuer med personer har genomförts för denna studie och nedan presenteras 

samtliga.  

 

 Från miljöcertifieringarna 

 

Emma Andersson arbetar som projektledare för utmärkelsen Miljödiplomerat arrangemang 

samt som projektledare för Den Gröna Nyckeln i Sverige (Håll Sverige Rent b). Den Gröna 

Nyckeln är en internationell certifiering som grundades i Danmark 1994 under namnet The 

Green Key. Sedan 2005 ansvarar Håll Sverige Rent för Sveriges certifieringar under det 

översatta namnet Den Gröna Nyckeln (Håll Sverige Rent c). 

 

Cecilia Ehrenborg Williams är affärsområdeschef på Miljömärkning Sverige som på 

regeringens uppdrag ansvarar både för den nordiska miljömärkningen Svanen samt EU:s 

miljömärke EU-blomman. EU-Blomman är den gemensamma miljömärkningen inom EU 

(Svanen a).  EU-Blomman är alltså ett av de alternativ som finns för hotellverksamheter inom 

EU att miljöcertifiera sig med. EU-Blommans certifiering används i dagsläget endast av en 

logiverksamhet i Sverige, dock används denna av fler verksamheter i övriga Europa 

(Ehrenborg Williams). 

 

Susanne Hellman är produktansvarig för hotell och logiverksamheter på Miljömärkning 

Svanen. Svanen etablerades efter ett beslut från Nordiska ministerrådet 1989 om att införa en 

gemensam nordisk miljömärkning (Svanen d). Svanen certifierar därav hotellverksamheter 

runtom i Norden, för tillfället finns 159 hotell och vandrarhem som är märkt med Svanen 

(Svanen b, c).  

 

Erika Messing arbetar på SIS, Swedish Standards Institute, där de utvecklar standarderna för 

ISO:s miljöledningssystem i Sverige. De arbetar inte med certifiering. Hon hjälpte oss att 

förstå hur arbetet med ISO:s miljöledningssystem fungerar. Under uppsatsen behandling har 

organisationen dock bytt namn till Miljömärkning Sverige (Ehrenborg Williams).  

 

Roger Wikström arbetar med revision och kvalitetsledningssystem på Intertek (Wikström), 

han arbetar alltså till skillnad från Erika Messing med ISO:s revideringar och dess 

miljöcertifiering. Intertek arbetar med provning och certifieringar. De är själva ackrediterade 

av SWEDAC (Intertek), vilket är ett nationellt ackrediteringsorgan som ”… kompetensprövar 

verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.” 

(SWEDAC b). Intertek har ett globalt nätverk och i Sverige är det juridiska namnet Intertek 

Semko AB (Intertek). 

 

 Från hotellverksamheter 

 

Freys Hotels 

Maria Ek är miljöansvarig på Freys Hotels som har två av sina tre hotell miljöcertifierade med 

Den Gröna Nyckeln (Håll Sverige Rent e). Freys Hotel och Lilla Rådmannen har varit märkt 
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med Den Gröna Nyckeln sedan maj 2008 (Ek). Freys Hotel har 124 rum (Freys Hotels a) och 

ingår i kedjan Freys Hotels med två andra hotell. Lilla Rådmannen har 36 rum (Freys Hotels 

c) och det tredje hotellet, Hotell bakficka, är inte miljöcertifierat. Freys Hotel är 4 stjärnigt, 

Lilla Rådmannen 3 stjärnigt (Stockholmtown) och Hotel Bakficka är enligt organisationen ett 

2 stjärnigt hotell (Freys Hotels b). 

 

Scandic 

Inger Mattsson arbetar som Sustainability Controller på Scandic. Scandic är en hotellkedja 

med 152 hotell i Norden och norra Europa (Scandic Hotels). Av de 120 hotell i Norden är 

mellan 110-115 miljöcertifierade med Svanen (Mattsson). 1998 märktes det första hotellet 

med Svanen och 2004 var alla hotell i Sverige Svanenmärkta
 
(Scandic Hotels). 

 

Clarion Hotel Sign 

Eva Ottosson är Attitude manager och miljökoordinator på Clarion Hotel Sign. Clarion Hotel 

Sign ingår i kedjan Choice Hotels (Clarion a) som planerar att certifiera samtliga hotell enligt 

ISO 14001 innan slutet av 2009 (Clarion b). Hotellet har 558 rum, vilket gör det till 

Stockholms största hotell (Hotellguiden d). 

 

The Collector’s Hotels 

Lisa Öhrstedt arbetar som personalansvarig på hotellet Lady Hamilton som ingår i en mindre 

kedja, vid namn The Collector’s Hotels, bestående av tre hotell, förutom Lady Hamilton är det 

Lord Nelson och Victory. Inget av hotellen är miljöcertifierat dock arbetar kedjan efter ett 

eget utformat miljöprogram som finns tillgänglig på deras hemsida 

www.thecollectorshotels.se. Hotellkedjan har dock tankar på att certifiera sig i framtiden 

(Öhrstedt). Lady Hamilton är 4 stjärnigt hotell med 34 rum (Hotellguiden a) likaså Victory 

med 45 rum (Hotellguiden b) och sist Lord Nelson, vilket är ett 3 stjärnigt hotell med 29 rum 

(Hotellguiden c). 

 

 Forskare 

 

Magnus Boström, forskare i miljöpolitik. Han forskar om debatt, samspel och förhandling 

mellan olika aktörer inom miljöpolitik och governance (Södertörns högskola). Han har bland 

annat skrivit böcker om miljö och miljömärkningar, exempelvis böckerna Eko-standards 

Product Labelling And Green Consumerism och Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans 

lösning (Södertörns högskola). 

4.2 Olika certifieringar på marknaden 

För hotellverksamheter i Sverige finns bland annat fyra olika miljöcertifieringar att välja 

mellan: Den Gröna Nyckeln, Svanen, EU-Blomman och ISO. Deras system, kriterier, 

standards, priser, med mera ser olika ut, nedan presenteras ovanstående miljöcertifieringar. 

4.2.1 Den Gröna Nyckeln 

Den Gröna Nyckeln är en miljöcertifiering för hotellverksamheter i Sverige som ansvaras och 

utdelas av Håll Sverige Rent. Det finns idag 14 certifierade hotell i Sverige (Håll Sverige Rent 

f). Det finns även andra certifierade logiverksamheter, som exempelvis vandrarhem och 

campingplatser, dock är dessa inte av intresse för denna undersökning.  Certifieringen 

används också internationellt, då under namnet The Green Key, den har sina rötter i Danmark, 

där den grundades 1994 och är till för att stödja verksamheter i deras miljöarbete. Den ger 

även kunden en chans att göra ett aktivt miljöval vid val av boende (Håll Sverige Rent c). 
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Kontaktpersonen Emma Andersson beskriver certifieringen: ”Den Gröna Nyckeln visar att 

hotellet satsar på ett hållbart företagande”(Andersson). 
 

 Kort om kriterierna 

 

Den gröna nyckeln är tänkt att kunna anpassas till verksamheter av olika storlek och typ (Håll 

Sverige Rent c). De anslutna måste dock uppfylla en del obligatoriska kriterier innan 

verksamheten kan erhålla certifiering. De ska även inom tolv månader uppfylla de 

tidsobligatoriska kriterierna för att få fortsätta använda sig av certifieringen, vilket 

kontrolleras vid de årliga besöken. Verksamheten kan även välja att arbeta med de frivilliga 

kriterierna för certifieringen. Dessa kan vara bra att ha med vid utformningen av 

verksamhetens miljömål som tillsammans med miljöpolicy och handlingsplan är en 

förutsättning för att använda certifieringen. En miljöansvarig ska även utses. Den personen 

fungerar även som kontaktperson gällande miljöarbetet samt koordinator för att de 

tidsobligatoriska kriterierna uppfylls i tid. Den miljöansvarig måste även se till att miljömål 

och handlingsplan uppdateras årligen samt att en pärm med information om Den Gröna 

Nyckeln är uppdaterad och finns tillgänglig för personalen (Håll Sverige Rent d). 

 

Kriterierna är internationella och fastställda för The Green Key, kriterierna som presenteras på 

Håll Sverige Rent hemsida kan delas in i tre grupper; 

 

- Miljöledning med miljöpolicy, miljömål och handlingsplan 

- Information till gäster och personal om verksamhetens miljöarbete 

- Minskad miljöpåverkan beträffande vatten, energi, råvaror och produkter 

(Håll Sverige Rent d) 

 

 Priser 

 

Priser för att erhålla själva certifieringen varierar beroende på verksamhetens storlek, siffrorna 

nedan kan användas som ett riktmärke: 

 

Hotell 

- Mer än 50 rum 7000kr + 45/rum/år 

- Mindre än 50 rum 3500kr + 45/rum/år  

Om certifieringen har någon anslutningsavgift framgår dessvärre inte. 

(Håll Sverige Rent a) 

4.2.2 Svanen 

Svanen används som miljömärke i Norden och verksamheten startade 1989 och drivs på 

uppdrag av regeringen och har inget vinstintresse. SIS miljömärkning har hand om 

Svanenmärket i Sverige som märker både varor och tjänster, Svanens vision är ”ett hållbart 

samhälle med en hållbar konsumtion” (Svanen e), för att nå dit är konsumentens val att välja 

Svanenmärkta produkter och tjänster viktigt. Likaså företagens val att Svanenmärka sig 

(Svanen e). Vid sökning av Svanenmärkta hotell och vandrarhem finns idag, på hemsidan 162 

träffar (Svanen i). 

 

 Kriterierna 

 

Svanens kriterier för hotellverksamheter kan, enligt Nordisk Miljömärkning (2007), delas in i: 
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obligatoriska kriterier, poängkrav och gränsvärden. Alla de obligatoriska kraven måste 

uppfyllas innan certifieringen kan tillhandahållas, det inkluderar även att en del poängkrav ska 

uppfyllas som innefattar 60% av poängen för drift och underhåll, samt att 65% av den totala 

poängsumman uppfylls (Nordisk Miljömärkning, 2007). Gränsvärdena innebär att värdet för 

energi måste uppfyllas och även att ett av de tre andra gränsvärdena bör uppfyllas (Nordisk 

Miljömärkning, 2007).  

 

 Priser 

 

Priserna för Svanens certifiering, presenteras på organisationens hemsida och ser ut enligt 

följande: 

 

- Anslutningsavgift 18 000 kr 

- Årsavgiften regleras enligt hotellets logiomsättning 

Underskrider den 15miljoner är den 0, 15% av logiomsättningen 

Överskrider den 15 miljoner är den på 15 000 kr + 0,05% av logiverksamheten 

- Minimiavgiften är 12 000 kr per år och maximalt 65 000 kr per år.  

(Svanen h) 

4.2.3 EU-Blomman 

EU-Blomman är ett Europeiskt miljömärke, kraven sker på uppdrag av EU-kommissionen 

och arbetas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. SIS miljömärkning har hand om 

EU-Blomman i Sverige på uppdrag av regeringen och riksdagen (Svanen f). Ehrenborg 

Williams som arbetar med EU-Blomman berättar att miljöcertifieringen inte fått något 

genomslag i Sverige. Hon menar att det i Norden är mer vanligt att företag använder sig av 

Svanen. Ehrenborg Williams berättar även att det idag endast finns en logiverksamhet i 

Sverige som certifierats. Dock är intresset enligt henne större i övriga Europa. 

Miljöcertifieringen ska syfta till kvalité och är även ett sätt för verksamheten att nå kundens 

förväntningar (European Commission). Enligt Ehrenborg Williams symboliserar EU-

Blomman ett bättre miljöval gentemot andra omärkta produkter eller tjänster. Hon säger även 

EU-Blomman är tänkt som en konsumenthjälp då den förenklar för miljömedvetna 

konsumenter, som enkelt vill göra medvetna val, utan att behöva ha kunskaperna för att förstå 

innehållsförteckningen. 

 

Eftersom intresset kring EU-Blomman varit svagt sker nu förändringar i organisationen, 

priserna för märkningen kommer att förändras för att kunna passa även mindre företag. 

Ehrenborg Williams nämner också att det ligger mycket jobb bakom, att till exempel 

handlägga information och ta fram kriterier.  

 

 Kriterierna 

 

Precis som Svanen har EU-Blomman en rad obligatoriska kriterier och ett poängsystem, med 

krav att ett visst antal poäng uppnås. 16,5 poäng av 77 måste uppnås för att tillhandahålla 

certifieringen dessutom måste ett extra poäng uppnås för varje extra facilitet hotellet har som 

exempelvis gym, matservering med mera (European Commission). 

 

 Priserna 

 

Priserna för certifieringen finns på Svanens hemsida och ser ut enligt följande: 
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- Ansökningsavgift på 1 300 euro.  

- Årsavgiften 

0,15% av företagets omsättning. 

- Minimiavgift på 500 euro och en Maximiavgift på 25 000 euro per produktgrupp och 

tillverkare. 

(Svanen g) 

 

Det finns även en del rabatter som är till för små och medelstora företag, vilka får 25% rabatt 

på både ansöknings- och årsavgift, detta gäller även alla företag från utvecklingsländer. 

Företag som är anslutna till andra certifieringar som exempelvis är certifierade enligt ISO 14 

000 får 15% rabatt på årsavgiften (Svanen g). 

4.2.4 ISO  

ISO 14001 är ett miljöledningssystem med olika standarder till hjälp för företag och 

organisationer. ISO står för ”International Organization for Standardization” och 

förkortningen används oberoende av nationalitet och översättning (ISO). I källorna har det 

inte framkommit hur många hotell som är certifierade enligt ISO 14001, revisorn Wikström 

som arbetar med miljöledningssystem kommenterar dock att många företag arbetar efter dessa 

standarder. 

 

På hemsidan www.iso.org finns information om ISO, där finns en pdf-fil med historia om 

organisationen under rubriken The ISO Story. Där går att läsa att ISO är världens största 

organisation då det handlar om att utveckla standarder. Organisationen grundades från två 

andra organisationer, ISA, International Federation of the National Standardizing 

Associations, vilken grundades i New York 1926, och administrerades från Schweiz. Den 

andra, från London, UNSCC, United Nations Standards Coordinating Committee, grundades 

1944 (Latimer, 1997). 25 länder fanns representerade av 65 talesmän under konferensen i 

London 14-26 oktober 1946, då det beslutades att etablera ISO (Latimer, 1997). Dock var det 

först inför FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 om miljö och utveckling som det av World 

Business Council for Sustainable Development, WBCSD, uppmärksammade en del brister 

angående miljöfrågor. Det tillsattes därför, inom ISO, en arbetsgrupp för att framarbeta 

miljöledningsfrågor för företag och deras miljöarbete (SIS Projekt Miljöledning s. 7). 

 

Enligt Naturvårdsverket specificerar ISO 14001, de krav som miljöledningssystemet ska 

tillfredsställa. Standarden talar bara om vilka kraven är, inte hur de ska uppfyllas, det avgör 

företag/organisation individuellt (Naturvårdsverket a). Enligt SWEDAC, styrelsen för 

ackreditering och teknisk kontroll, har miljöledningssystemet till syfte för företagen att 

minska deras miljöpåverkan. Detta sker dock utifrån deras egna förutsättningar, då de sätter 

sina egna mål och förbättrar sitt arbetssätt (SWEDAC a).  

 

Messing beskriver att ett ledningssystem för miljö, ISO 14000-serien, är ett 

verksamhetssystem för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt och 

strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta 

arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. När ett företag, till 

exempel en hotellverksamhet, infört ledningssystem enligt ISO 14000 kan arbetsmodellen 

användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag 

för en extern certifiering. 
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SIS, Swedish Standards Institute, är medlem i den globala standardiseringsorganisationen 

ISO, de arbetar inte med självaste certifieringsarbetet, det är andra organ som gör. Dessutom 

är det en tredje part, revisorer, som kontrollerar och går igenom vad som kan förbättras och 

vidare. ISO 14001 är i första hand inte till för marknadsföring till konsument. Det har inte 

samma syfte, som andra miljömärkningar har, att vara som en konsumenthjälp, den är mer till 

hjälp för företaget att strukturera sitt miljöarbete. 

 

Ursprungligen var det dominerande tillverkande företag som tillämpade 

miljöledningssystemet, dock har intresset, enligt SWEDAC, under de senaste åren även ökat 

hos tjänsteföretag med flera (SWEDAC a).   

4.3 Tendenser på marknaden 

Vid de olika intervjuerna med representanter från miljöcertifieringar, hotellverksamheter och 

miljöpolitikforskare Magnus Boström (Södertörns högskola), har det framkommit både 

allmänna tendenser på marknaden och specifika gruppers tendenser. Konsumentbeteendet har 

självklart en stor betydelse för intresset hos hotellverksamheter att miljöcertifiera sig. Därav 

är de olika representanternas uppfattning intressant att ta del av.  

4.3.1 Hotellkunderna 

Fler företag synes finna ett intresse i miljöfrågor och en vilja att arbeta mot en hållbar 

utveckling, dock urskiljs en tydlig skillnad i vilken grad miljöarbetet genomförs. Det behöver 

inte nödvändigtvis handla om miljöledningssystem och certifieringar, det kan även vara små 

förändringar som till exempel att använda miljövänliga produkter och tjänster. 

Andersson från Den Gröna Nyckeln uttrycker sig att ”Många av de hotell jag talat med säger 

att allt fler kunder efterfrågar miljövänligt boende. Många har det som ett krav!” (Andersson). 

Likaså beskriver Öhrstedt att många gäster frågar om miljöcertifieringar och att det ligger i 

tiden att vara miljömärkt. 

 

Bland hotellkunderna synes det vara ett övervägande intresse från företag gällande 

miljöcertifieringar, Mattsson tycker sig se ett ökat intresse för miljöcertifieringen på Scandic 

när det kommer till avtal med företag, exempelvis när företag ska köpa ett antal hotellnätter 

kommer det ofta frågor kring miljöarbetet och miljöcertifieringar. Tyvärr ser hon inte samma 

intresse hos privatresenärer, även om de kan reagera positivt på miljöarbetet. Dock synes 

intresset hos denna kundgrupp vara läge, pris och standard. Även på Sign ser de denna 

skillnad, Ottosson säger att de får frågor kring miljöarbetet och att det finns ett intresse även 

hos privatresenärerna dock inte alls i samma utsträckning som hos affärsresenärerna.  

 

Det uppfattas handla om beslut på högre nivå, det vill säga att företag på styrelsenivå beslutar 

om att hotellnätterna endast ska förläggas på miljöcertifierade hotell. Andersson, från Den 

Gröna Nyckeln, berättar om att intresset för miljöcertifieringar ökar i takt med att exempelvis 

styrelser och myndigheter tar beslut om att bara använda miljömärkt logi. Det är också vanligt 

med miljömedvetna mål för olika företag som ett bidrag till en bättre identitet mot sina kunder 

(Ehrenborg Williams). Även Hellman, från Svanen, har känt av ett starkt intresse från 

professionella inköpare på företag att köpa miljömärkta hotelltjänster till exempel 

övernattning, många företag tar idag aktivt miljöansvar och har i sin resepolicy och 

inköpspolicy som krav att till exempel köpa miljömärkt hotell logi. Detta nämner även 

Ottosson, från hotell Sign, att det stärker företagens profil och image att bo miljömärkt. 
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Det handlar inte bara om hotellverksamheternas marknad utan även om deras kunders 

marknader. Precis som Ek nämner är intresset hos hotellverksamheternas företagskunders 

kunder märkbart att ”… de mycket stora företagen som ofta styr sina krav efter vad som är 

aktuellt i samhället.”(Ek). 

Hellman från Svanen, berättar att hon, vid kontakt med många certifierade hotell, fått vetskap 

om att de erfarit att miljöcertifieringen många gånger varit avgörande vid val av boende, 

främst bland affärsresenärer. Wikström från Intertek som arbetar med revision av 

miljöledningssystem, säger att han tyvärr inte ser något större intresse från privatresenärer och 

att han önskar se en utveckling ur den aspekten. Han anser även att miljöcertifiering eller 

miljöledningssystem har stor betydelse, speciellt för verksamheter som är inriktade på kurser 

och konferenser, det har då stor betydelse eftersom de framförallt riktar sig till 

företagskunder. Privatkunder har inte lika stort intresse. 

 

Det framgår att intresset för miljöcertifieringar är tillsynes större hos företagen än hos 

privatresenärer.  

4.4 Varför miljöcertifiera? 

Att miljöcertifiera sig kan grunda sig i fler anledningar än de som är kopplade till 

miljöengagemanget. Det framkommer nedan att valet kan grunda sig i bland annat: ökad 

efterfrågan, stärkande av identitet och image, bättre konkurrenskraft samt ett behov av hjälp 

med koordineringen av miljöarbetet. 

4.4.1 Möta kundens efterfrågan 

Som tidigare behandlat framkommer det under rubriken Tendenser på marknaden att intresset 

för miljöcertifieringar är omfattande och då främst bland företagskunder. Är det denna 

påverkan som gör att hotellverksamheter väljer att miljöcertifiera sig? 

 

Ehrenborg Williams som arbetar med EU-blomman har även erfarenhet av både Svanen och 

Den Gröna Nyckeln och berättar att efterfrågan är den största och främsta orsaken till att 

hotellverksamheter tar kontakten med certifieringarna. Ek berättar också att hennes erfarenhet 

är att efterfrågan varit en betydande faktor och att de på Freys Hotels hade ett miljöarbete 

innan certifieringen. Dock frågade företag ofta vad för certifiering de innehade, därav kände 

de ett behov av att certifiera sig.  

 

Wikström som arbetar med revision av ledningssystem, tycker det är tråkigt är att många 

företag certifierar sig enbart för att kunderna kräver det, han tycker att initiativet bör komma 

från ledningens sida för att företaget ska engageras i miljöarbetet.  

 

Att möta efterfrågan tycks vara omfattande, att det är en ansenlig anledning till varför 

hotellverksamheter väljer att certifiera sig. 

4.4.2 Konkurrenskraft, identitet och image 

Det har framkommit att identitetsskapandet som miljöaktiva är en av anledningarna till att 

hotellverksamheter väljer att certifiera sig. I takt med att frågor kring miljön blivit mer 

uppmärksammade och intresset för miljön har ökat är det inte konstigt att hotellverksamheter 

vill visa upp att de är aktiva i arbetet mot en hållbar utveckling. Miljöarbetet är i sig inte 

självklart beroende av en certifiering och den publicitet den ger, utan kan fungera utan denna. 
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Certifieringen i sig kan vara mer beroende av publiciteten, för att kunderna ska veta vad 

certifieringen innebär, likaså att hotellen vill visa sin certifiering för allmänheten.    

 

Miljöpolitikforskaren Boström tror att hotellverksamheter bland annat certifierar sig för att 

visa på såkallad good-will. Det kan även vara för att undvika bad-will, om de exempelvis har 

blivit attackerad i media och sedan vill visa att de gör något bra. Andersson från Den Gröna 

Nyckeln tror att miljöcertifiering, som exempelvis den hon arbetar med, ger större 

konkurrenskraft för hotellverksamheter. 

 

En annan aspekt är att alla inte drar nytta av att miljöcertifiera sig och att poängen är just att 

alla inte gör det. Det handlar om att utmärka sig, det är det som är meningen med en 

certifiering, annars vore det meningslöst (Boström).  

 

Mattsson förklarar att de valde att certifiera Scandic för att få någon utomstående som kunde 

kontrollera och tala om vad som är bra miljöarbete, att någon annan än de själva kunde säga 

att de gjorde något bra. Likaså berättar Ek att de certifierade Freys Hotels för att kunna visa 

för gäster och avtalskunder att deras miljöarbete uppfyller kriterierna för miljöutmärkelsen. 

Precis som Ottosson säger att de på Sign har en önskan att visa att de vill och kan ta ansvar 

för miljön.  

4.4.3 Miljöarbete 

Att ta större hänsyn till miljön kan te sig som en självklar anledning till varför hotell väljer att 

miljöcertifiera sig. En miljöcertifiering innebär också en hjälp med miljöarbetet som behöver 

drivas för att tillhandahålla certifieringen, även om detta stöd kan variera beroende på 

certifieringen är det onekligen en av anledningarna till att hotellverksamheter väljer att 

miljöcertifiera sig. Hur miljöarbetet kan se ut innan och utan en certifiering är självklart olika. 

Skillnaden på miljöarbetet med eller utan certifiering kan vara mer eller mindre omfattande. 

Likaså ser de obligatoriska kriterierna för de olika certifieringarna olika ut och därmed också 

miljöarbetet för att inneha dem. 

 

Scandics Sustainability Controller, Mattsson, anser att hotellverksamheter bör miljöcertifiera 

sig för att alla ska ta ansvar och arbeta för en hållbar miljö, vilket kommer kunna bidra till att 

vi även i framtiden kan göra affärer. Hon berättar att de på Scandic startade ett omfattande 

miljöarbete 1994, alltså innan certifieringen, där alla medarbetare gick på kurs och mängder 

av idéer genomfördes. Hon menar även att deras miljöpåverkan inte ändrats speciellt mycket 

inför miljöcertifieringen, mer att Svanen gett en struktur. Som Andersson, från Den Gröna 

Nyckeln, menar ger miljöledningssystem stöd för att kunna bedriva ett strukturerat och 

effektivt miljöarbete vilket leder till det viktigaste av allt; miljöpåverkan minskas. 

 

Ek, miljöansvarig på Freys Hotels, menar på att miljöcertifieringen hjälper till att peppa och 

förbättra miljöarbetet ännu mer varje år. Hon nämner även att deras miljöpåverkan ändrats 

och att det innan certifieringen var lite ensamarbete. Efteråt har det blivit mer strukturerat och 

att fokus hamnade på insatser för förbättring. Dock har ingen certifiering skett av deras tredje 

hotell, Bakficka, det är av intresse att nämna att de är del av samma miljöarbete som de övriga 

två miljöcertifierade hotellen.  

 

På hotell Sign är de del av något som inom kedjan kallas Operation Penguin, där anställda på 

varje hotell arbetar, utöver sina vanliga arbetsuppgifter, med nya miljöfrågor och stävar efter 

att uppfylla de uppsatta mål som framarbetats utefter ISO:s standarder. Kedjan har 
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gemensamma miljömål, sedan har hotellen sina egna mål beroende på vilka problemområden 

och möjligheter varje enskilt hotell har. Att arbeta efter ISO är krävande, registrering och 

dokumentation av åtgärder ska ske löpande och det ska visas tydligt att det sker en utveckling 

och framgång i miljöarbetet (Ottosson). Ottosson menar att miljöarbetet förbättrades i och 

med ISO, innan låg kedjans fokus på annat, som exempelvis tredje världen. Visst engagerades 

det i bland annat ekologiska frukostar, på hotellen, dock inget miljöarbete som det ser ut idag. 

Då Sign är ett nybyggt hotell kan de även fokusera på annat miljöarbete än till exempel 

vattensnålspolande toaletter och kranar, vilket många andra hotell får kämpa med (Ottosson).   

 

Öhrstedt, personlansvarig på Lady Hamilton, som inte är miljömärkt, berättar att de inom 

kedjan, The Collector’s Hotels, idag använder sig av ett Miljöprogram, vilket från början 

utformades till hjälp för personalen. Idag, efter kundefterfrågan, finns den även tillgänglig för 

gäster på deras hemsida. Det miljöarbete som genomförs idag är exempelvis, papperssortering 

och att släcka lampor, Öhrstedt tror att de kan göra mer. De har bland annat utvecklat 

rutinerna angående städning av rummen, att handukarna endast byts om de ligger på golvet 

och tänker mer sparsamt på tvål och engångsförpackningar. Dessutom är den städfirma de 

anlitar miljövänlighetsinriktad. Köket använder gärna närproducerat och ekologiskt, dessutom 

försöker de minska överflödet för att inte behöva slänga i onödan. Öhrstedt, tror att en 

certifiering kan hjälpa till och ge vägledning och klarare ramar för vad som är miljöarbete och 

hur detta ska ske, det skulle enligt henne förenkla arbetet. 

 

Boström resonerar kring att en miljöcertifiering kan hjälpa till i miljöarbetet, det behöver dock 

inte betyda att det är hållbart, mer att det är ett steg i riktning mot ett bättre miljöval. Han 

anser att företag som erhållit en certifiering ska visa att miljöarbetet är på väg framåt, inte 

presentera det som något hållbart alternativ ur miljösynpunkt. Ehrenborg Williams från EU-

Blomman, menar att genom en miljöcertifiering kan hotell visa att de tar ett ansvar för att 

världen ska bli lite mer hållbar. Även att det ofta är moderna företag som är medvetna och 

ansvarsfulla. Certifiering kan ge ett större engagemang och en bättre värderingsgrund till 

personalen och skära ner en del kostnader. Den kan även bidra till klokare investeringar och 

bättre, mer hållbara och miljömedvetna förändringar. Oftast bidrar dock kundefterfrågan till 

att hotell certifierar sig (Ehrenborg Williams). 

 

Miljöarbetet synes enligt de intervjuade kunna vara medvetet utvecklat innan och utan en 

certifiering. Däremot är de som nu är certifierade till synes enliga om att miljöcertifieringen 

innebar ett mer strukturerat miljöarbete.  

4.4.3.1 Kundhjälpmedel  

En certifiering är en viktig del i konkurrensen gentemot andra hotellverksamheter, vilket 

behandlats under föregående rubrik. Hotellets identitet får en miljömedvetenhetskaraktär 

vilket kan ge fördelar gentemot andra. Förhoppningsvis får de en image som förknippas med 

ett bättre miljöval vid kunders beslutsfattande.  

 

Andersson från Den Gröna Nyckeln nämner att en miljöcertifiering ger möjlighet för gäster 

att hitta ett boende som tar hänsyn till miljön. Ehrenborg Williams poängterar också att 

miljömärkning i allmänhet förenklar för miljöintresserade kunder och blir som en 

konsumenthjälp. 
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4.4.4 Ekonomiska besparningar 

Som en sidoeffekt betyder mindre användning av exempelvis engångsförpackningar och färre 

tvättar, inte bara besparingar på miljön utan även ekonomiska besparingar som kanske inte är 

en anledning till att certifiera sig, eftersom det i sig kostar pengar, utan en sidoeffekt av 

miljöarbetet.  

 

Andersson från Den Gröna Nyckeln, menar att med hjälp av en certifiering sätta upp miljömål 

och handlingsplaner, kan företaget minska sina kostnader genom exempelvis energi-

besparande åtgärder. Även Mattsson tydliggör att Scandic sparar pengar på att vara 

miljövänliga. 

 

Revisorn av miljöledningssystem Wikström från Intertek, nämner en av anledningarna till att 

hotell bör certifiera sig, som att miljöarbete går hand i hand med ekonomiskt sparande och att 

det dessutom bidrar till en bättre miljö. 

4.4.5 Införlivar miljöcertifieringarna förväntningarna 

Tidigare i uppsatsen har anledningarna till varför hotellverksamheter väljer att certifiera sig 

belysts utifrån de angivna intervjuade personerna. Det är även av vikt att undersöka om deras 

intentioner med att miljöcertifiera sig införlivats. Svaret kan variera eftersom olika hotell har 

olika förväntningar och därför uppfattar om dessa har införlivats på olika sätt. 

  

Mattsson från Scandic menar på att förväntningarna delvis har införlivats, då förväntningarna 

gentemot företag som kunder har införlivats, eftersom de ofta har egna miljöprogram och 

därför gärna sluter avtal med Scandic, då de är miljömärkta. Hon nämner även att 

privatresenärerna inte är lika måna om miljömärkningen, visst finns det medvetna gäster och 

det händer att gäster konstaterar det när de lämnar hotellen att det var trevligt att bo 

miljömärkt. Det är dock sällan som någon i förväg frågar om det (Mattsson). Förhoppningarna 

låg i att intresset för miljöcertifieringen skulle vara större från privatpersonerna än vad det är 

idag (Mattsson). 

 

Ek från Freys Hotels, uppfattning är att alla förväntningar har införlivats, hon önskar dock 

mer kontakt med organisationen, Den Gröna Nyckeln, kanske också att de kunde anordna 

någon storträff där alla miljöcertifierade möts och delar kunskap.  

 

Ottosson nämner att de på Sign, när de klarat målen och erhållit en certifiering ska kunna 

bidra till en skillnad. Personalen ska även känna sig delaktiga och vara involverade, 

inspirerade av miljöarbetet och ha sådan kunskap att kunderna ska kunna fråga vem som helst.  

 

Dessa svar tyder på att de tycker att förväntningarna införlivats bortsett från intresset bland 

privatpersoner och en mer omfattande kontakt med miljöcertifieringsorganisationen och andra 

certifierade hotell. 

4.5 Resonemang kring val av miljöcertifiering 

Val av certifiering kan betyda att mer eller mindre hårda miljökriterier måste uppfyllas vilket 

också betyder mer eller mindre arbete, tid och resurser. Det kan även vara av betydelse vilket 

stöd hotellverksamheten får från organisationen i miljöarbetet. Val av certifiering betyder 

också att den specifika certifieringens image förknippas med hotellverksamheten. De olika 

hotellverksamheterna och certifieringarna resonerade enligt följande kring val av certifiering.  
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Anledningen till att Scandic valde Svanen var främst att det vid den tiden inte fanns mycket 

att välja på och dessutom är den miljöcertifieringen välkänd i Norden, därtill ansågs Den 

Gröna Nyckeln ha för lite krav (Mattsson). Dessutom är Svanen, enligt Hellman, den nordiska 

officiella miljömärkningen som är en trovärdig miljöcertifiering med mer än 10 år erfarenhet 

av Svanenmärkta hotell. 

 

Andersson menar istället på att Den Gröna Nyckeln har fördelar som att det är en 

internationell miljöutmärkelse och att kriterierna är smidiga och kostnadseffektiva att 

genomföra. Samt att den passar både stora och små verksamheter, att de stöttar personalen 

genom bland annat miljöutbildning. Samt att de kvalitetssäkrar genom regelbundna 

kontrollbesök samt att Den Gröna Nyckeln utdelas av Håll Sverige Rent som är ett välkänt 

varumärke (Andersson). 

 

Lady Hamilton och kedjan The Collector’s Hotels, som ännu inte är miljöcertifierat har planer 

på att certifiera sig med Svanen ”… för att det är mest känt i Sverige och har gott rykte. Vi 

valde även Svanen för att det har direkt kopplad till miljön och inte är en allmän certifiering, 

vi vill alltså åt själva miljöfokusen” (Öhrstedt). 

 

Ottoson motiverar deras val på Sign, med att ISO skiljer sig från andra certifieringar som 

exempelvis Svanen, då det hela tiden sker en utveckling med nya högre mål. ISO handlar 

även mycket om dokumentering, det finns en del saker som är tvingande, sedan sker det mesta 

på individuell nivå. Dock ska det hela tiden sättas nya hårdare mål. Med ISO är skillnaden 

från exempelvis Svanen att det är upp till varje organisation att sätta sina mål och graden på 

dessa. Hon nämner även att det kan vara en nackdel eftersom ISO certifieringen för hotell 

Sign innebär mycket arbete för att nå höga mål medan det för en annan certifierad verksamhet 

kan handla om mindre omfattande åtgärder för att nå sina mål. 

 

Det som kan ses som viktiga perspektiv vid val av miljöcertifiering är hur välkänd den är och 

vad den har för rykte. Kriteriernas utformning framgår också som viktiga vid val av 

miljöcertifiering. 

4.6 Problem i samband med en miljöcertifiering 

Det är inte bara fördelar och möjligheter med att miljöcertifiera sig, det finns både problem 

och nackdelar som är lika viktiga att belysa. Nackdelarna eller problemen kan ligga som 

grund för en hotellverksamhet att inte certifiera sig, det är även något som de certifierade 

hotellen får hantera när de valt att miljöcertifiera sig. 

4.6.1 Att miljöutvecklingen avstannar 

Andersson menar på att det alltid finns ”… en risk att hotell lutar sig tillbaka när de fått 

miljöcertifierings/diplomeringsstatus men detta försöker vi komma åt genom uppföljning och 

kontrollbesök.”(Andersson). 

 

Boström menar att det är negativt om företaget efter att ha erhållit en miljöcertifiering, anser 

att allt är fixat och klart. Att debatten dör ut och att miljöarbetet låser sig till där det är vid 

miljöcertifieringstillfället. Dessutom handlar miljöcertifieringar om kompromisser som inte 

syns för konsumenterna (Boström). Detta håller även Wikström med om att engagemanget 

dör ut när miljöcertifieringen erhållits.  
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4.6.2 Är miljöcertifieringar det miljövänligaste valet? 

Det finns en del kritik gentemot miljöcertifieringar och vad som egentligen är hållbart. 

Boström menar att miljöcertifieringar visar på vad du ska välja, medan det riktigt hållbara är 

att minska sin konsumtion. 

4.6.3 Kostnad 

Mattsson från Scandic, påpekar att miljöcertifieringen kostar pengar, hon menar även att 

märket betyder något och ger en del för företaget också. Som tidigare nämnt sparar 

hotellverksamheten pengar på att vara miljövänliga. Vilket de kan vara utan 

miljöcertifieringen, andra sidan beskriver hon även att den skillnaden som kom efter 

miljöcertifieringen med Svanen var strukturen, det blev mycket enklare. 

 

Boström har märkt att det finns mindre företag, som är miljövänliga, som kan tycka att det är 

kostsamt att certifiera sig och kanske därför avstår, även om miljöarbetet är bra. Medan de 

som har råd också kan certifiera sig. Han tycker även att det är lite tråkigt att de allra mest 

miljövänliga, till exempel små skogsvandringar och ekoturismaktörer inte certifieras på grund 

av kostnaden. 

 

På Freys Hotels har de detta problem, två av tre hotell är certifierade, det tredje hotellet är 

idag utan miljöcertifiering, enligt Ek är det på grund av avgiften. Hotellet har dock samma 

miljöarbete som de övriga och delar mycket med ett av de andra två som exempelvis 

frukostmatsal.   

4.6.4 Arbete 

Mattsson från Scandic berättar att det krävs massor med arbete och att det är tidskrävande. 

Det sker oftast flest komplikationer med fastighetsägarna, då fastigheterna inte alltid klarar 

Svanens krav. Därför har de på Scandic blivit mer noggranna med hyreskontrakten. Öhrstedt 

på Lady Hamilton menade på att anledningen till att de inte var certifierade var för att ingen 

hade tillräckligt med tid att lägga ner på förarbetet. Även Ottosson på Sign, menar att det är 

ett stort projekt att driva och orsaken till att de inte certifierat sig tidigare troligtvis berott på 

det.  

4.6.5 Fastigheten 

Mattsson belyser att de exempelvis haft problem med att Svanenmärka sina hotell i Finland, 

mest på grund av fastigheterna. Först nu har det ämne som använts för uppvärmning av 

fastigheter blivit förbjudet även i Finland, förmodligen kommer fler att småningom kunna bli 

certifierade. Scandic har även ett hotell i Malmö vars fastighet släpper ut för mycket värme, 

därför kan denna inte certifieras enligt Svanens kriterier (Mattsson). 

 

Vissa nackdelar och problem kan tyckas vara ofrånkomliga som exempelvis arbetet, problem 

med fastigheten och kostanden. De problem som kan uppstå gällande att miljöarbetet 

avstannar kanske bäst kan förebyggas av varje enskild hotellverksamhet, medan resonemanget 

bakom vad som verkligen är hållbart tar problemet till en mer svårlöst nivå. Även om hotellen 

kan välja att visa på att de arbetar mot en hållbar utveckling och inte med något som är 

hållbart. 

4.7 Tankar om Framtiden 

Intresset för hur utvecklingen ser ut att bli är av stort intresse för att som hotell kunna värdera 

varför eller varför inte de bör välja att miljöcertifiera sig. 
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Andersson från Den Gröna Nyckeln, tror att miljöcertifieringar snart är ” … en lika naturlig 

del som exempelvis internt brandskyddsarbete och arbetsmiljöfrågor.”(Andersson). Likaså 

menar Öhrstedt att om trenden fortsätter som idag kommer det troligen bli ett krav från 

kunder att hotellet är certifierat. Hon jämför det med dagens förväntningar om trådlöst 

internet som kom att utvecklas till att inte bara vara något extra utan en självklarhet. 

Andersson tror att framtidsutsikten för miljöcertifieringar av hotellverksamheter är stor och att 

det ”kommer bli en naturlig del av alla företags verksamhetsledning.”(Andersson). 

 

Symbolen ska förmedla något till kunderna, vilka kan tillhöra olika nationaliteter, Ehrenborg 

Williams tankar kring en internationell förståelig miljösymbol, som EU-Blomman var tänkt 

att vara, är att det kanske istället kunde vara bättre att skapa kommunikation mellan ländernas 

olika miljöcertifieringar och skapa mer samarbete istället för att alla ska behöva 

miljöcertifiera sig dubbelt, dels med inhemska och internationella miljöcertifieringar 

(Ehrenborg Williams). 

 

Ottosson från Sign önskar att miljöcertifieringar i framtiden ska ställa högre krav för att bli 

mer seriösa, det ska vara tufft att uppfylla kraven. Dessutom tror hon att det i framtiden 

kommer vara en nödvändighet för hotell att certifieras för att kunna stå sig 

konkurrensmässigt. 

 

Boström påpekar att intresset för miljöcertifieringar inte ser ut att minska. Han tror att det 

kommer finnas fler miljöcertifieringar i framtiden som är mer differentierade och att 

konkurrensen bland dem blir större. Dessutom tror han att fokus snarare kommer att ligga på 

hur folk reser och inte lika mycket på hur de bor när det handlar om miljöcertifieringar. 
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5 Analys 

För att svara till uppsatsens huvudfråga, varför miljöcertifiera? Samt för att senare i 

undersökningen kunna dra slutsatser ställs här empirimaterialet mot tidigare nämnda teorier.  

5.1 Tendenser på marknaden 

De olika representanterna från hotellverksamheterna och miljöcertifieringarna uppfattar att det 

finns ett intresse hos konsumenterna att välja ett hotellboende som är miljöcertifierat. Precis 

som Schwartz (2008) beskriver att hållbarhet är på väg att integreras i allt och 

konsumenternas medvetande kring detta ökar. Flertalet hotellverksamheter uppsatsförfattarna 

varit i kontakt med påvisar att de valt att följa denna trend av olika anledningar. Enligt 

Economic and Social Council i UN (2001) är det i utvecklade länder medel- och 

överklasskonsumenter som är överrepresenterade gruppen i detta område. I det empiriska 

materialet framgår det att den främsta skillnaden ligger mellan affärs- och privatkunder.  

Privatresenärernas intresse för miljöcertifieringen på Scandic utgör lite av en besvikelse enligt 

Mattsson vilket kanske kan förklaras genom att konsumenternas preferenser gällande miljö 

inte alltid utfaller i köpbeslutet (Economic and Social Council 2001). Däremot kan de som 

Mattsson beskriver kommentera att de ser positivt på att hotellet är miljöcertifierat, de andra 

representanterna har mer delade meningar kring hur betydelsefull miljöcertifieringen för 

kunden. Däremot synes de vara överens om att den är viktig och ofta avgörande för 

företagskunder och att intresset vuxit. Som Björk (2000) påstod är miljöengagemanget en 

faktor till varför turister väljer det ena eller andra. Enligt Wikström som är revisor av 

miljöledningssystem är det av betydelse att certifiera sig som verksamhet om ens största 

kundgrupp är företagskunder. 

5.2 Varför miljöcertifiera? 

I de följande avsnitten ställs teorierna gentemot det empiriska materialet, för att på bästa sätt 

kunna ge ett svar på frågan, varför miljöcertifiera?   

5.2.1 Möta kundens förväntningar 

Precis som Chan och Wongs (2006) teorier visar och resonemanget enligt Economics and 

Social Council är det ofta det ökade kravet från kunder som gör att företag väljer att 

miljöcertifiera sig, poängterar även Ehrenborg Williams och Ek det som en faktor bakom 

valet att miljöcertifiera sig. Dock är det svårt i denna studie, att påvisa om det är 20 % enligt 

den studie som Chan och Wong (2006) behandlar. 

 

Det är av stor vikt att företag snabbt möter kundernas behov och krav och för att kunna 

maximera konkurrenskraften krävs det att det sker i alla led i organisationen (Mason-Jones & 

Towill, 2007). Ottosson önskar även att miljöcertifieringen i framtiden ska kunna bidra till ett 

stort engagemang från företagets alla anställda, för att dessa på ett självsäkert sätt ska kunna 

presentera miljöarbetet för kunden när denne önskar. 

 

Både Mattsson från Scandic och Ottosson från Sign vill visa kunder att de gör något bra för 

miljön, att de som Chan och Wong (2006) skriver att företag är delaktiga i stora delar av 

miljöpåverkan. 
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5.2.2 Konkurrenskraft, Identitet och image  

Artiklar både från Melo och Wolf, Boström och Klintman, Chan och Wong, Front och 

Buckley visar på att hotellverksamheters imageskapande vid en miljöcertifiering är en 

väsentlig anledning till valet att certifiera sig. I undersökningen kan det också utläsas att det 

varit en pådrivande aspekt av beslutet. Det påvisas även att själva miljöcertifieringen är 

bärande av speciell information (Boström & Klintman, 2008) som kan förmedlas till 

kunderna. Att den är bärare av speciell information innebär också att de som använder sig av 

den har något som andra inte har (Boström & Klintman, 2008) vilket bland annat Andersson 

nämner kan ge en konkurrensfördel. Det kan också utläsas att det blivit ett måste på 

marknaden precis som Jordan m.fl. (2002) menar, att det handlar om att inte förlora 

kundandelar till sina konkurrenter. Eftersom det synes som Pickett-Baker och Ozaki (2008) 

antyder, sprids ett mer miljötänkande hos kunder i deras val av boende. De menar även att om 

marknadsföringen av miljövänligt boende effektiviseras kan fler komma att välja ett mer 

miljövänligt konsumerande och miljömedvetenheten sprids ytterligare. 

5.2.3 Miljöarbete 

Standarderna/kriterierna syftar till att hantera eller lösa miljöproblemet (Boström & Klintman, 

2008) och Mattsson från Scandic påpekar att ansvaret för miljön var en anledning till att de 

valde att certifiera sig, likaså påpekar Ottosson från Sign att de strävar efter att uppnå sina 

mål, där olika hotell har olika mål beroende på problemområden och möjligheter.  

 

Enligt Chan och Wong (2006) har hotellverksamheter ansenlig påverkan på de globala 

resurserna och borde därför arbeta för att hantera miljöproblemet, vilket de certifierade 

hotellen i undersökningen anser att de får hjälp med av miljöcertifieringarna. Boström 

påpekar att miljöcertifieringarna kan hjälpa till vid arbetet, dock poängterar han att det inte 

handlar om en absolut hållbarhet. Han menar dessutom att miljöcertifieringar bör fokusera på 

att ständigt utveckla miljöarbetet. Ehrenborg Williams påpekar att hotellverksamheter genom 

en miljöcertifiering kan visa att de tar ett ansvar för att världen ska bli lite mer hållbar. Att 

precis som Chan och Wong (2006) menar, att de måste bevara miljön deras verksamhet delvis 

är beroende av denna. Precis som Mattsson menade att de ville att någon utomstående skulle 

berätta för dem vad de gjorde som var bra. Melo och Wolf (2005) menade att 

miljöcertifieringarna också kan fungera som motivation till att belöna miljöarbete.  

 

Miljöarbetet är inte beroende av själva miljöcertifieringen vilket syns tydligt hos The 

Collector’s Hotels när Öhrstedt berättar om deras miljöprogram. Att hotellverksamheter kan 

skydda miljön genom att införa energi-, vatten- och sopprogram visar en studie som Chan och 

Wong (2006) presenterat.  

5.2.4 Kundhjälpmedel  

Studien har visat att miljöcertifiering kan vara en viktig del i konkurrensen gentemot andra 

hotellverksamheter. Studien har även visat att hotellets identitet får en 

miljömedvetenhetskaraktär, vilket kan ge fördelar gentemot andra. Förhoppningsvis får de en 

image som förknippas med ett bättre miljöval vid kunders beslutsfattande. Som Andersson 

nämner ger miljöcertifiering/diplomering en möjlighet för gäster att hitta ett boende som tar 

hänsyn till miljön. Ehrenborg Williams poängterar också att miljömärkning i allmänhet 

förenklar för miljöintresserade kunder och blir som en konsumenthjälp. Som Boström och 

Klintman (2008) nämner, att miljöcertifieringen kan vara ett sätt att urskilja det miljövänliga, 

åt konsumenterna, dock kan konsumenten tendera att lita på miljöcertifieringarnas kontroll av 

kriterier och prioriteringar samt att dessa uppfylls.  
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Både Andersson och Ehrenborg Williams poängterar att symbolen kan fungera som ett 

kundhjälpmedel för kunder som vill göra ett medvetet val, precis som Boström och Klintman 

nämner att miljöcertifieringen symboliserar kvalitéer som andra produkter saknar. Stanford 

(2009) poängterar att turisten har hamnat i skymundan när det kommer till miljöarbetet och att 

regeringen och turistaktörerna har varit i fokus. Miljöcertifieringen kan ge 

konsumenten/turisten en chans att agera i frågan menar Boström och Klintman (2008), genom 

ett miljömedvetet val, vilket Mattsson nämner många företag gör. Pickett-Baker och Ozaki 

menar i sin tur att konsumenten gärna väljer ett miljövänligare alternativ men att de har svårt 

att identifiera dessa (2008), detta bland annat på grund av att det finns en uppsjö av olika 

miljöcertifieringar med olika standards och regler (Front, 2002) samt att marknadsföringen av 

dessa ses och upplevs som ickerelevant och ickeengagerade(Pickett-Baker & Ozaki). Som 

Ottosson motiverar valet att arbeta efter ISO:s standarder istället för att märka sig med en 

symbol. 

5.2.5 Ekonomiska besparingar 

Både Mattsson och Andersson beskriver att de genom sitt miljöarbete gjort ekonomiska 

besparingar vilket också enligt Chan och Wong (2006) är en orsak till att organisationer väljer 

att bli miljövänligare. Wikström nämner även att miljöarbetet går hand i hand med 

ekonomiskt sparande. 

5.3 Resonemang kring val av miljöcertifiering 

Precis som Boström och Klintman (2008) påpekar har miljöcertifieringar olika konkreta 

kriterier, vilket var en åtanke vid val av miljöcertifiering för Scandic och Clarion Hotell Sign. 

Den allmänna kännedomen av miljöcertifieringen är också betydande enligt Jordan m.fl. 

(2002) och framkom som en betydande faktor för Scandic när de miljöcertifierade sig och 

även för The Collector’s Hotels som planerar att miljöcertifiera sig.  Det framkommer även att 

kontakten med och stödet från, miljöcertifieringsorganisationen också är av vikt, vilket flera 

av representanterna nämnt. 

5.4 Problem i samband med en miljöcertifiering 

Det är inte bara fördelar och möjligheter med att miljöcertifiera sig, det finns både problem 

och nackdelar som är lika viktiga att belysa. Nackdelarna eller problemen kan ligga som 

grund för en hotellverksamhet att inte certifiera sig men det är även något som de certifierade 

hotellen får hantera när de valt att miljöcertifiera sig. 

5.4.1 Att miljöutvecklingen avstannar 

Både Boström och Andersson visar på att det finns en risk att företaget lutar sig tillbaka efter 

att de erhållit miljöcertifieringen, att det blir en känsla av att allt är fixat och klart. Som 

Boström och Klintman (2008) menar att det som konsument kan vara svårt att veta vad som 

ligger bakom en miljöcertifiering och att lämnas till att lita på miljöcertifieringen.  

5.4.2 Är miljöcertifieringar det miljövänligaste valet? 

Boström beskrev i intervjun att miljöcertifieringar kan visa på vad konsumenten ska välja, 

men det riktigt hållbara är att minska sin konsumtion. Likaså menar Pickett-Baker och Ozaki 

(2008) att begreppet hållbart inte kan tillskrivas på något vi köper, äger eller använder 

eftersom det någon gång under livscykeln påverkar miljön negativt. Eftersom 

hotellverksamheten inte med hjälp av en miljöcertifiering är i närheten av något absolut 

hållbart.  



Miljöcertifiering av hotellverksamheter – varför miljöcertifiera? 

Av: Therese Hallin och Sofia Kjellgren  

 

  
Sida 37 

 
  

 

Det har tidigare i analysen resonerats kring att konsumentens vägledning med hjälp av 

miljöcertifieringar bygger på tillit som miljöcertifieringarna är beroende av (Boström & 

Klintman, 2008). Detta kan även innebära en risk att konsumenten inte ser de prioriteringar 

som görs och som även påverkar miljövänligheten bakom miljöcertifieringen (Boström & 

Klintman, 2008). Vilket i sig inte innebär att miljöcertifierade verksamheter behöver vara 

miljövänligast, utan att de följer vissa kriterier som är miljömässigt inriktade och baserade på 

olika prioriteringar. Boström berättar att det är lite tråkigt att de allra mest miljövänliga 

kanske inte är certifierade. Dessutom att konsumenten litar på miljöcertifieringarna och deras 

expertis samt insyn i produktionsprocessen, vilket också är meningen med miljöcertifieringen.  

 

Den passiva rollen som intas av konsumenten kan vara en fara för miljön eftersom 

miljöcertifieringarna inte alltid tenderar till att vara transparanta (Boström & Klintman, 2008). 

Det har framkommit fall där miljöcertifieringar låtit verksamheter använda sig av logotypen 

utan att vara certifierade samt att vissa miljöcertifieringar blivit för vinstdrivande (Front, 

2002). Det exemplifierar på sin spets hotet mot miljön om konsumenten lägger för mycket 

tillit till miljöcertifieringarna.  

 

Denna studie har visat att icke miljöcertifierade hotellverksamheter skulle kunna vara precis 

lika miljövänliga som de certifierade, vilket kan ses av exemplet Freys Hotels, hotell bakficka 

(Ek). 

5.4.3 Kostnad och arbete 

Som det framkommer ovan i linje med Front (2002) kan kostnaden ses som en nackdel. Även 

om verksamheten får något i utbyte från miljöcertifieringen. Besparingarna som görs på grund 

av miljöarbetet är troligen inte direkt kopplat till miljöcertifieringen eftersom det kan vara 

som Mattsson beskriver att miljöarbetet inte förändrats speciellt mycket efter 

miljöcertifieringen utan snarare att det blivit mer strukturerat. De som miljöcertifierat sig är 

ense om att det innebär mycket arbete vilket också understryks av Fronts (2002) teorier.  

 

Det framkommer också i fallstudierna i linje med det som Front (2002) framställer att 

miljöcertifieringarna är tidskrävande och dyra, vilket kan påverka att kanske mindre företag 

har mindre möjlighet att miljöcertifiera sig (Boström). Fallstudierna visar också på detta, 

Örhstedt att det är anledningen till att Collector´s Hotels inte är miljöcertifierade ännu likaså 

berättar både Ottoson och Mattsson att det är en tidskrävande process. Freys Hotels tredje 

hotell, Bakficka, har av kostnadsskäl ännu inte blivit miljöcertifierat (Ek). 

5.5 Tankar om framtiden 

Det framkommer att både Andersson och Öhrstedt tror att miljöcertifieringar av hotell 

närmast kommer att utvecklas som en självklarhet så som exempelvis trådlöst internet har 

kommit att bli en självklarhet. Dwyers m.fl. (2008) teorier ligger i linje med dessa 

resonemang nämligen att de etiska aspekterna kommer att vara en ökad faktor till 

konsumtionen av turismprodukter och service.  

 

Utvecklingen som kommer att påverka nästkommande generation ligger i våra händer och 

regelverk kan komma att bli centrala för hur vi påverkar miljön idag (Ball, 2003). Vilket sätter 

miljöcertifieringar i en viktig position, Ottosson påpekar att hon önskar att kraven blir högre 

för att erhålla en miljöcertifiering i framtiden. Detta kan mycket möjligt vara ett måste, Dwyer 

m.fl. (2008) menar på att miljöproblemen kommer att fortsätta öka 15 år och framåt därför 
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handlar det nu om hur snabbt vi måste agera. Det kan därför vara en nödvändighet att 

kriterierna för att tillhandahålla miljöcertifieringar blir striktare som Ottosson antyder. FN har 

också satt upp mål för vad som behöver göras. Dessa handlar bland annat om att anpassa och 

implementera policys och mätningar i linje med hållbarhetsutveckling, för att kunna 

marknadsföra hållbara mönster. De beskriver även att det behöver utvecklas 

informationsverktyg för konsumenten som måste vara transparanta, verifierbara, icke 

vinstdrivande, effektiva samt inte missledande eller diskriminerande (Marrakech Process 

Advisory Committee, 2009). 

 

Agerandet gentemot de förändringar industrin står inför måste kombineras med anpassning 

och med agerande för hur företagen vill att framtiden ska se ut (Dwyer m.fl. 2008). Precis 

som Mattsson nämner som en anledning till varför man ska miljöcertifiera, för att 

hotellverksamheterna även i framtiden ska kunna göra affärer.  

 

Ehrenborg Williams tankar kring en internationell förstålig miljösymbol är att det istället 

kunde vara bättre att skapa kommunikation, mellan ländernas olika miljöcertifieringar och 

skapa mer samarbete istället för, att alla ska behöva märka sig dubbelt, dels med inhemska 

och internationella miljöcertifieringar. Ehrenborg Williams resonerar i samma riktning som 

Front (2002) om att miljösymbolen som en förmedlare av information till internationella 

kunder, kan komma att ändra strukturen mellan olika miljöcertifieringar. Internationella 

miljöcertifieringar kommer att alliera sig, Front (2002) menar på att utvecklingen pekar på att 

ett starkare varumärke kommer att skapas. På det sättet kommer det finnas ekonomiskt 

utrymme för att kommunicera budskapet internationellt, vilket är avgörande för att kunna 

påverka konsumentbeteendet hos turisten (Front, 2002). Front (2002) menar även på att det 

kommer att innebära svårigheter för de internationella miljöcertifieringarna gällande specifika 

platsers olika regelverk och grader av stöd. Vilket enligt Mattsson redan är ett problem för 

Scandic med hotellverksamheterna i Norden, som har olika möjligheter och omges av olika 

regler. Detta har dock kunnat undvikas i Choice kedjan, för att de genom ISO kunnat anpassa 

målen och åtgärderna, efter varje specifikt hotell.  
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6 Resultat 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras, där kommer författarnas 

slutsatser redovisas. Författarna redogör även för vilka kunskapsbidrag de med denna studie 

bidrag till och ger även förslag till andra forskare om fortsatt forskning i ämnet. 

6.1  Slutsatser 

Följande slutsatser bygger på undersökningsmaterialet som finns redovisat ovan. Slutsatserna 

ska verka för att svara till syftet genom att ge en inblick i miljöcertifieringens roll för 

hotellverksamheter och svara på frågan: varför miljöcertifiera? Detta sker under de tre 

följande underfrågorna: 

 

 Vilka resonemang ligger bakom valet att miljöcertifiera en hotellverksamhet? 

 

Denna studie har visat att miljömedvetenheten ökar och att detta påverkar 

konsumentbeteendet i varierande grad, den är dock uppenbarligen märkbar. Det synes vara en 

påtaglig skillnad i intresset för miljöcertifieringar mellan privat och företagskunder, där 

företagskundernas intresse överväger. Miljötänkandet integreras mer i företag inom 

turismindustrin och därmed även inom hotellbranschen, vilket kan ses som en reaktion på 

bland annat förändringarna på marknaden. Detta eftersom hotellverksamheterna delvis väljer 

att miljöcertifiera sig på grund av kundernas preferenser och krav.  

 

Av intervjuerna har det framkommit att miljöarbetet, som sker i samband med 

miljöcertifieringen, inte alltid förändras väsentligt efter certifieringen erhållits, även om detta 

kan vara fallet för andra hotellverksamheter. Det är dock uppenbart att miljöcertifieringarnas 

stöd och struktur har en upplevd positiv inverkan på varför hotellen valde att miljöcertifiera 

sig, vilket kanske kan leda till ett effektivare miljöarbete. Det är även viktigt att poängtera att 

miljöcertifieringen inte handlar om något hållbart utan om en utveckling mot något hållbarare 

vilket framkommit av bland annat intervjun med Boström. 

 

Konkurrenskraft, image och identitet är även påverkande faktorer till valet att miljöcertifiera 

sig. Miljöcertifieringar kan förmedla en önskad identitet som ska bidra till en positiv image 

hos kunden. Miljöcertifieringen bygger även på att hotellen visar att de står för något som 

andra saknar eftersom den kan används bland annat som konkurrensmedel, men Dwyer m.fl. 

teorier argumenterar om att det snarare handlar om att inte förlora marknadsandel. 

 

Miljöcertifieringen ger också kunden en möjlighet att på ett enklare sätt välja ett 

miljövänligare boende utan att behöva inneha all kunskap och insyn själv. Det är viktigt att ge 

konsumenten verktyg för att kunna göra ett ställningstagande vid köpbesluten.  

 

En annan aspekt som påverkar hotellverksamheterna, vid valet av att miljöcertifiera, är att 

miljöarbetet bidrar till ekonomiska besparingar, även om detta inte direkt är kopplat till själva 

miljöcertifieringen, är det avgörande som tidigare nämnt gällande för strukturen av 

miljöarbetet och ibland även på hur utvecklat miljöarbetet är. 

 

Vid val av miljöcertifiering är övervägandet viktigt kring miljöcertifieringens kännedom, 

rykte och kriterier. Valet som görs betyder att hotellverksamheten skyltar med en symbol som 

står för antingen det ena eller det andra vilket påvisar vikten av ett noga övervägt beslut av 

miljöcertifiering. 
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 Vilka för- respektive nackdelar finns med en miljöcertifiering? 

 

Tidigare har fördelar presenterats i form av strukturella förbättringar till följd av 

miljöcertifiering. En miljöcertifiering kan också ge ökade affärsmöjligheter eftersom 

preferenserna och kraven kring miljön är omfattande bland konsumenterna, likaså kan en 

miljöcertifiering förmedla en önskad identitet och en förbättrad image. Det har även 

framkommit, som ovan nämnt, att en miljöcertifiering kan ge ekonomiska vinster, att 

miljöarbete och ekonomiska fördelar går hand i hand. Dock kan det poängteras att många 

ekonomiska vinster inte bara visat sig bero på miljöcertifieringen. Vilket kan vara av vikt för 

mindre företag i deras ställningstagande i certifieringsprocessen.  

 

Det har under intervjuerna framkommit att miljöcertifieringsarbetet kan ha nackdelar och 

problem. Bland annat har det framkommit att det är tidskrävande, alla har inte tiden som 

krävs. Dessutom kostar miljöcertifierandet, vilket också kan vara en avgörande faktor till att 

inte miljöcertifiera sig. Alla hotellverksamheter har inte tiden och resurserna, även om det 

redan kan finnas mer eller mindre bra miljöarbete, detta har uppsatsförfattarna i 

undersökningen påträffat hos både The Collector’s Hotels och Freys Hotels. Ett bra 

miljöarbete är inte beroende av själva miljöcertifieringen. Risker finns även att 

miljöcertifieringen gör att utvecklingen av miljöarbetet på hotellen stannar av. Kritik kan även 

framföras gällande hållbarhetsbegreppet och att det är viktigt att poängtera att 

miljöcertifieringarna inte står för något hållbart. Utan miljöcertifieringen är mer som ett 

redskap för hotellverksamheter att ta ett steg i riktning mot en hållbar utveckling. Vilket även 

tar oss vidare till att miljöcertifieringar inte är utvecklade för att vara det absolut 

miljövänligaste eftersom det bakom kriterierna ligger olika prioriteringar som är svåra för 

konsumenten att se.  

 

Det har framkommit att miljöcertifieringarna bygger på en tillit från konsumenterna, att 

miljöcertifieringens expertis och insyn kan hjälpa kunden med information utan att denna ska 

behöva besitta den själv. Det innebär även ett hot mot hållbar utveckling eftersom tilliten 

också står för något som konsumenten väljer utan att riktigt veta vad som ligger bakom.  Det i 

sig sätter stora krav på både miljöcertifieringarna och hotellverksamheterna som använder 

dessa, för att miljöcertifieringen ska vara ett rättvist kundhjälpmedel och komma företagen 

tillgodo bör hotellen inte bara förlita sig på logotypen utan arbeta med att få ut det som görs i 

likhet med miljöcertifieringen. Studien visar att de undersökta hotellen använder sig utav 

olika strategier för att förmedla sitt miljöarbete till kunderna. Förtroende från konsumenten 

innebär att denne inte får lägga allt för stor tillit i miljöcertifieringarna utan också ställa sig 

kritisk till vad det är som görs. 

 

 Vilken betydelse kan miljöcertifieringar av hotellverksamheter tänkas ha i framtiden? 

 

Av undersökningen har det framkommit att många av de intervjuade och även genom 

teorierna att miljöcertifieringar troligen är här för att stanna. Det blir troligtvis vanligare med 

miljöcertifieringar bland hotellverksamheter eftersom det idag är efterfrågat från 

företagskunder och till viss del av privatkunder. Miljöproblemen synes inte minska och 

medvetenheten kring bland konsumenterna tros också bli mer omfattande. I takt med 

kundernas efterfrågan kan då miljöcertifieringar bli ett effektivt sätt att visa sitt miljöarbete. 

Nya miljöcertifieringar kan troligtvis dyka upp och konkurrensen mellan dessa kan då öka, 

vilket kan göra dem mer differentierade. Ett internationellt samarbete kan i framtiden även 
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komma att utvecklas mellan miljöcertifieringarna som kan innebära nya problem men också 

nya möjligheter. 

6.1.1 Varför miljöcertifiera? 

Studien visar att det finns ett engagemang i miljöarbete, både inom hotellverksamheterna och 

hos deras kunder. Det framkommer att det är en av de centrala och avgörande anledningarna 

till varför hotellverksamheter väljer att miljöcertifiera sig, där kunden och den hållbara 

utvecklingen väger tungt. Miljöcertifieringen handlar om att förmedla miljöarbetet till 

kunderna på ett effektivt sätt, det vill säga att företaget bygger en identitet med hjälp av 

miljöcertifieringen, som kunderna sedan kan inkluderar i deras image av företaget. 

Miljöcertifiering kan därför användas som konkurrensmedel även om konkurrensfördelarna är 

omdiskuterade, eftersom miljömärkningen med stor sannolikhet kommer att bli vanligare 

samt mer internationell.  

 

En annan aspekt som påvisats som viktig, dock som mindre avgörande, är att 

miljöcertifieringar kan vara ett verktyg för att möjliggöra ett strukturerat miljöarbete. Det är 

dock inte alltid en miljöcertifiering innebär ett bättre miljöarbete.  Som en sidoeffekt kan 

miljöcertifieringen fungera som ett kundhjälpmedel, samt med hjälp av det mer strukturerade 

miljöarbetet ge ekominska vinster.  

 

Efter en hotellverksamhet erhållit miljöcertifieringen kan det uppstå problem med att 

miljöarbetet stannar av, det har också av studien framkommit problem, bland annat gällande 

att miljöcertifierade hotellverksamheter inte behöver vara det miljövänligaste alternativet. 

Miljöcertifieringar innebär även att hotellverksamheten måste tillsätta resurser som också 

visat sig en av de mer avgörande aspekterna. 

 

Det finns olika aspekter av att miljöcertifiera ett företag, både negativa och positiva. Dessa 

aspekter bör därför övervägas noga vid beslut gällande att miljöcertifiera. Om ett sådant 

beslut tas är även valet av certifieringsorganisation viktigt, likaså hur företaget ställer sig till 

fortsatt miljöutveckling och förmedling av vad miljöarbetet innefattar. 

6.2 Kunskapsbidrag 

Denna uppsats bidrar med kunskapen om vad en miljöcertifiering kan innebära, vilka för- 

respektive nackdelar en miljöcertifiering kan medföra. Den bidrar även med en kunskap om 

en sannolikt framtida utveckling för miljöcertifieringar för hotellverksamheter. Slutligen kan 

denna studie bidra till ett resonemang kring, varför miljöcertifiera? Författarna önskar kunna 

bidra med en inblick i denna fråga. Vilket förhoppningsvis kan vara av intresse för hotell, 

företag och privatpersoner som på ett eller annat sätt funderar på miljöcertifieringens innebörd 

och framförallt, frågan: varför miljöcertifiera?  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Listan på förslag till fortsatt forskning inbegriper:  

 

 Forskning kring vad andra anställda inom hotellverksamheter har för bild av 

miljöcertifieringar dess roll och betydelse, idag och i framtiden.  

 Forska om det finns skillnad mellan de anställda i hotellverksamheter, ur ett genus 

perspektiv, gällande vad de har för bild av miljöcertifieringens roll och betydelse, idag 

och i framtiden. 

 Kundperspektivet på miljöcertifieringar av hotellverksamheter. 
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 Vad miljöcertifieringar förmedlar till den internationella marknaden? 

 Studera kunskapen kring den innehavande miljöcertifieringen hos den anställda 

personalen. 

 Studera hur företag resonerar kring miljöcertifieringar vid val av hotell. 

 Studera hur privatpersoner resonerar kring miljöcertifieringar vid val av hotell. 

 Undersöka om miljöcertifieringar är ett effektivt kundhjälpmedel. 

 Studera om miljöcertifieringar som kundhjälpmedel kan utformas på ett bättre sätt. 

 Om det finns en koppling mellan lönsamheten och miljöcertifierade hotell-

verksamheter. 
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7 Kritisk granskning och kvalitetssäkring 

 

Kritik kan riktas gentemot urvalet under fallstudien eftersom de inbegriper ett fåtal 

hotellverksamheter och miljöcertifieringar, vilket då lämnar ute andra åsikter och information 

som kunde tillhandahållits från andra hotellverksamhet och miljöcertifieringar i Sverige och 

världen. Det skulle kunnat ge en annan infallsvinkel och skulle därför också kunnat påverka 

slutsatsen.  

 

De som intervjuades från hotellverksamheter som var miljöcertifierade var insatta personer 

som hade ansvar för miljöcertifieringen på respektive hotellkedja. Det innebär också en 

begränsning, intervjuer med exempelvis personal i receptionen troligtvis hade gett ett annat 

resonemang och resultat. Dessutom var de som intervjuades till större del kvinnor, resultatet 

skulle kanske utfallit annorlunda om könsfördelningen varit jämn eller istället 

överrepresenterade av män. De personer som intervjuades kan även ha varit selektiva gällande 

informationen som framkom under intervjuerna för att de är partiska och kanske inte uppfattar 

det som passande att exempelvis belysa problem med det han/hon arbetar med. 
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