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Sammanfattning 
 
Idag är turismen en av världens största näringar och den förväntas växa ytterligare framöver. 

Turismen bidrar på många sätt till den ekonomiska utvecklingen världen över men effekterna 

av tillväxten kan även få förödande konsekvenser för miljön. En ökad miljömedvetenhet inom 

turismbranschen har på senare tid resulterat i olika miljöledningssystem och miljömärkningar. 

En miljömärkning är Svanen som bildades som ett svar på den ökade miljömedvetenheten i 

samhället. År 1988 beslöt sig det Nordiska Ministerrådet att utreda möjligheterna att införa en 

frivillig nordisk miljömärkning. Svanens kriterier för miljömärkning av hotell blev klara år 

1999 och det första Svanenmärkta hotellet öppnades i Sverige. Idag finns det över 250 

Svanenmärkta hotell i Sverige. 

 

 I uppsatsen undersöks huruvida en Svanenmärkning av ett hotell resulterar i positiva 

miljömässiga och ekonomiska effekter. Uppsatsen undersöker även varför hotellen har valt att 

miljömärka sig, vad de anser sig fått ut av miljömärkningen och vilka möjligheter och 

svårigheter miljömärkningen har bidragit med. Studien är avgränsad till Stockholmsområdet 

och behandlar tio hotell med Svanenmärkningen.  

 

Det finns flera anledningar varför ett hotell väljer att miljömärka sig men de flesta grundar sig i 

den ökande efterfrågan från samhället som avser att företag måste ta mer ansvar för miljön. 

Miljöarbete på ett hotell handlar ofta om att minska vatten-, energi-, och 

materialförbrukningen. I studien visar sig dessa vara en stor drivkraft bakom en miljömärkning 

då minskningen ofta leder till ekonomiska besparingar. Corporate Social Responsibility (CSR) 

är ett begrepp som fått genomslag de senaste åren och innebär att företag på en frivillig grund 

integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet, utöver vad lagen kräver. I studien 

visar det sig att hotell som aktivt arbetar med CSR-frågor och integrerar dessa i sin verksamhet 

stärker relationen mellan anställda och ägare, och inte minst kunder, vilket i sin tur kan leda till 

en ökad lönsamhet och tillväxt. 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Miljömärkning, Corporate Social Responsability, Ekologisk modernisering 
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Abstract 
 
Tourism is today one of the world’s largest industries, and further growth within the domain is 

expected. Tourism contributes in many ways to the economical development throughout the 

world. However, the consequences for the environment can be dire. During recent times, 

increased awareness of environmental problems within the industry has led to the development 

of various ecolabels and systems. Svanen was founded as an answer to an increased general 

environmental concern within society; in 1988 the Nordic Council of Ministers decided to 

examine the possibilities of creating a Nordic ecolabel. In 1999 the criteria for the Svanen 

Hotel ecolabel was finalized, and the first hotel bearing the Svanen mark in Sweden was 

opened._Today,_over_250_hotels_have_it.  

 

This thesis examines what positive environmental and economical effects obtaining the Svanen 

label may have had for hotels, since the start of their environmental work. It has also examined 

why they have decided to try to get the label, and what opportunities and/or difficulties this has 

meant for the hotels. The study is limited to the Stockholm area and examines ten hotels that 

have_gotten_the_label.  

 

There are several reasons why a hotel might want to go for the Svanen label, but a common 

denominator is an increased demand in society for companies to act responsibly with regards to 

environmental questions. Environmental work at a hotel is often about decreasing consumption 

of water, energy and material, which the study shows leads to economical gain. Corporate 

Social Responsibility (CRS) is a notion that has had a large impact in recent years. It means 

that companies voluntarily integrate both social and environmental care in their day-to-day 

business beyond what is required by law. The study shows that hotels that work actively with 

CRS and integrate it in their business idea achieve a strengthened relationship between owners, 

employees and more importantly customers, which can lead to increased profitability and 

ultimately growth. 

 

	  

	  

Keywords: Ecolabel, Corporate Social Responsibility, Ecological modernization 
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1. Inledning 
 
Kapitlet inleds med en bakgrundsinformation angående utvecklingen av hotellindustrin som 

sedan introducerar till olika typer av miljömärkningar. Slutligen presenteras uppsatsens syfte 

med tillhörande problemformuleringar som förtydligas genom studiens avgränsningar. 

 

1.1	  Bakgrund	  
Samhällsdebatten angående klimatfrågor är mer aktuell än någonsin. Människans förbränning 

av fossila bränslen bidrar kontinuerligt med växthusgaser. Gaser som i sin tur förstärker den 

naturliga växthuseffekten som möjliggör allt liv på jorden. Konsekvenserna på miljön är 

förödande. För att minska miljöproblemen krävs en genomgripande förändring av vårt samhälle 

ur nästan alla aspekter: hur vi reser, hur vi bor, hur vi äter och vilka varor och tjänster vi köper 

(Olausson, 2009). 

 
Rapporten Our Common Future gavs ut 1987 av World Commission on Environment and 

Development och kom att bli en vändpunkt inom miljöområdet (Öckerman & Friman, 2003).  

Skriften förändrade mångas syn på miljön. Istället för att se miljön som problem såg många nu 

möjligheter. Fem år efter skriften publicerats ägde Riokonferensen rum och Agenda 21 som 

båda bidrog till ett mer allmänt tänkande angående miljöarbete (Öckerman & Friman, 2003).  

På den tiden hade hotellbranschen inte kommit lika långt med miljöarbetet och man fann det 

något suspekt när Hotell Liseberg Heden samma år drog igång ett miljöarbete som skulle 

innebära mycket mer än att bara byta ut tvålar och engångsförpackningar. Hotellet var det 

första och visa på det goda initiativet med ett strukturerat miljöarbete (Hunneberg, 1996). Ett år 

senare anammade Sweden Hotels Liseberg Hedens arbete, och intresset blev stort (Hanneberg, 

1996).   

 

Turismen är idag en av världens största näringar och förväntas växa ytterligare framöver. 

Turismen bidrar på många olika sätt till den ekonomiska utvecklingen världen över, men 

effekterna av tillväxten kan få förödande konsekvenser för miljön. Den ökade 

miljömedvetenheten inom turismbranchen har under senare tid resulterat i ett antal olika system 

för miljöcertifieringar. Ser man globalt finns det ett hundratal värden över och samtliga 

marknadsför sig med egen logotyp. Det ökande intresset för hållbar turism och den parallella 

utvecklingen av miljöcertifieringssystem är positivt för miljöutvecklingen men bidrar samtidigt 
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med förvirring till företag och konsumenter om vad de olika märkena faktiskt innebär. Dock 

har lättillgängligheten att finna information om märkena ökat tack vare internet och media. 

Miljömedvetenheten genomsyrar idag företagens arbete och sätter press på företag att aktivt ta 

sitt samhällsansvar och kommunicera det utåt. Åsikterna går isär om vad som är ett företags 

sociala ansvar. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har de senaste åren fått 

genomslag och innebär att företagen på en frivillig grund integrerar social och miljömässig 

hänsyn i sin verksamhet med intressenterna, utöver vad lagen kräver (Löhman & Steinholtz, 

2004). Miljöarbetet på ett företag är individuellt och skiljer sig åt inom olika branscher. Inom 

hotellindustrin har det blivit allt vanligare att arbeta med ett miljöledningssystem eller efter ett 

miljömärkningssystem som Svanen. Studien undersöker om den ökande efterfrågan på mer 

miljövänliga produkter och tjänster i samhället ligger till grund för valet av en miljömärkning, 

eller om miljöarbetet med att minska vatten-, energi-, och materialförbrukning är den stora 

drivkraften bakom en miljömärkning.  

1.1.2	  Olika	  typer	  av	  miljömärkning	  
Definitionen av miljömärkning lyder ”en positiv märkning i syfte att dels underlätta 

konsumenternas val av produkter som är mer skonsamma mot miljön än jämförbara produkter, 

dels stimulera till produktutveckling” (Nationalencyklopedin, 2011-10-03). Idag finns det ett 

flertal olika miljömärkningar på marknaden. Miljömärkningarnas gemensamma mål är ungefär 

det samma: de vill öka miljömedvetenheten hos konsumenterna så att konsumenterna på ett 

enkelt och snabbt sätt ska kunna se vilka varor som har minst miljöbelastning (SOU 1999:145). 

Sedan 1990-talet har det i Sverige funnits flera olika positiva miljömärkningssystem av frivillig 

karaktär (Nationalencyklopedin, 2011-10-03). 

1.1.3	  Svanen	  	  
Svanen bildades som ett svar på den ökade miljömedvetenheten i samhället och år 1988 beslöt 

det Nordiska Ministerrådet sig för att utreda möjligheterna med att införa en frivillig nordisk 

miljömärkning. Ett år senare inrättades systemet att miljömärka produkter, varor och tjänster. 

Verksamhetens huvudmål var att vägleda konsumenter och inköpare att handla miljömedvetet 

så att konsumtionen skulle belasta miljön mindre (SOU 1999:145). Svanen valdes som symbol 

och symboliserar det nordiska samarbetet (Svanen, 2011-09-07). Inom Sverige sköter 

Miljömärkning Sverige AB arbetet med att utfärda licenser, utarbeta kriterier samt utföra 

kontroller. Företaget Miljömärkning Sverige AB ägs i sin tur av Sveriges Standardiseringsråd 

(SSR) och staten (Svanen, 2011-09-07). År 1999 öppnades de första Svanenmärkta hotellet i 



 
 
 
 

9 

Sverige och idag finns det över 250 Svanenmärkta hotell (Svanen, 2011-09-07). Idag, över 20 

år efter att svanen först etablerats, är Svanen en världsledande miljömärkning som både ställer 

stränga miljö- och klimatkrav samt är ett av Sveriges mest välkända miljömärke. Svanen är ett 

typ 1-miljömärke vilket innebär att Svanenmärkta produkter granskas ur ett 

livscykelperspektiv, från råvara till avfall (Svanen, 2011-09-07). 

1.1.4	  EU-‐Ecolabel	  	  
EU-kommissionen beslutade sig år 1992 att införa ett gemensamt miljömärke för den 

europeiska unionen (Svanen, 2011-09-06). Det var sedan upp till ansvariga organ inom EU:s 

medlemsländer att forma fram kraven för miljömärkningen som fick namnet EU-blomman 

(Svanen, 2011-09-06).  Idag har EU-blomman bytt namnet till EU-Ecolabel och märkningen är 

tänkt att fungera på samma sätt som Svanen. EU-Ecolabel är även det ett typ 1-miljömärke som 

granskas från råvara till avfall (Svanen, 2011-09-06). Målet med systemet är på samma sätt 

som Svanen att skapa en frivillig miljömärkning inom EU, med syftet att främja produkter med 

reducerad påverkan på miljön under dess livscykel (Svanen, 2011-09-06). Produkterna måste 

även uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav för att bli godkända. Kraven på 

produkterna höjs och granskas kontinuerligt (Svanen, 2011-09-06). Inom Sverige kontrollerar 

SIS Miljömärkning både Svanen och EU-blomman, på uppdrag av riksdag och regering 

(Svanen, 2011-09-06). 

1.2.	  Syfte	  och	  problemformulering	  
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida miljömärkning av ett hotell resulterar i 

positiva miljömässiga och ekonomiska effekter. Studien undersöker även varför hotellen har 

valt att miljömärka sig, vad de anser sig fått ut av miljömärkningen och vilka möjligheter och 

svårigheter miljömärkningen har bidragit med. 

 

Det blir allt mer vanligt att ett företag väljer att miljöcertifierar sig. Men fortfarande är det 

oklart om en certifiering lönar sig. Det finns ett flertal studier som påvisar att en certifiering 

kan generera i positiva miljömässiga och ekonomiska effekter, samtidigt som andra studier 

påvisar motsatsen (Grafström et al, 2008).  

 

Studien kommer att undersöka detta problem som baseras på hypotesen att, ett hotell som aktivt 

arbetar med miljöfrågor når en större miljövinst än ett utan miljömärkning. Hypotesen baseras 
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även på antagande om att ett miljömärkt hotell blir bättre än tidigare på att arbeta med 

miljöfrågor. 

1.2.1	  Avgränsningar	  
Studien är avgränsad till hotell i Stockholmsområdet som har blivit miljömärkta enligt den 

nordiska miljömärkningen Svanen. Svanens gränsvärden kommer att ligga till grund för 

undersökningen. De fyra områden som studien inriktar sig på är: 

 

• Energiförbrukning  

• Vattenförbrukning 

• Kemiska produkter 

• Avfallshantering 

 

Svanens gränsvärden används för att på ett enkelt sätt kunna jämföra miljöpåverkan före och 

efter miljöcertifieringen. De olika gränsvärdena har SIS Miljömärkning gjort omfattande 

bakgrundsstudier på och inkluderar ett livscykelperspektiv (Svanen, 2011-09-07). De valda 

gränsvärdena underlättar även insamlingen av data då Svanen har ett krav om uppföljning, 

varför parametrarna kontinuerligt mäts hos varje hotell (Svanen, 2011-09-05). 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
  
Teorikapitlet är indelat i tre avsnitt. Till en början beskrivs den första delen med CSR för att 

skildra hur ett företag kan arbeta med förhållningssättet samtidigt som lönsamhetsaspekter 

presenteras för att ett företag ska ta ett mer socialt ansvar. Den andra delen presenterar 

begreppet ekologisk modernisering för att ge en beskrivning på hur industrialiseringen ska 

moderniseras för att minska miljöpåverkan. Sedan presenteras olika möjligheter för ett företag 

att miljöcertifiera sig med en miljömärkning eller ett miljöledningssystem. Avslutningsvis 

presenteras tidigare studier på området. 

 

2.1	  Corporate	  Social	  Responsibility	  	  
 
Vilket ansvar har ett företag gentemot samhället? Vilka är ett företags skyldigheter och 

rättigheter? Diskussionerna är många och åsikterna går isär. Synen på hur ett företag bör agera 

och arbeta bidrar till vår bild av vad ett företag är och vilken roll den ska få i samhället. Det 

finns ingen entydig definition om vad ett företags sociala ansvar är men enligt EU-

kommissionen lyder begreppet, Corporate Social Responsibility (CSR) följande: 

 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässig 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver”. 

(Löhman & Steinholtz, 2004, sid 16) 

 

CSR handlar därför om företagets engagemang i frågor som enligt vissa ligger utanför 

företagets direkta gräns men som ändå påverkar företagets verksamhet. Inom den ramen berörs 

såväl miljömässiga som sociala frågor. Begreppet CSR kan på svenska översättas till 

”företagens sociala ansvar” eller ”företagens samhällsansvar” (Grafström et al, 2008). 

 

Kraven på att företag ska ta ett socialt ansvar har ökat sedan mitten av 1900-talet och kraven 

kommer från en rad olika intressentgrupper. Kraven som är frivilliga ska integrera de sociala 

och bidra till miljömässig hänsyn i företagets verksamhet (Grafström et al, 2008). Då begreppet 

CSR inte är ett entydigt begrepp med en klar definition faller det sig naturligt att ett företag 

tolkar begreppet på sitt sätt för att sedan arbeta vidare med frågorna. Detta gör att ett företag 
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själv väljer var fokus ska ligga. Kraven på företagen samt deras sociala ansvar förändras även 

med tiden. CSR har under de senaste åren alltmer handlat om miljöfrågor i och med att 

klimatmötet är en aktuell fråga. Företagen spelar därför en viktig roll när det handlar om att 

minska skadan på miljön. Under de senaste åren har CSR-arbete även gått från ett kritiskt 

förhållningssätt till att fungera som en lönsamhetsstrategi för företag. Det blir allt vanligare att 

företag marknadsför sitt sociala ansvarstagande på bland annat sina hemsidor. Victoria 

Olausson skriver i sin bok Grön marknadsföring att tidigare studier visar att engagemanget 

angående hos de anställda har varit betydande för ett företags miljöarbete. Resultatet har visat 

sig blivit mest gynnsamma om den som leder arbetet personligen är engagerad i miljöfrågorna 

(Olausson, 2009).  

 

Det sociala ansvaret kan även innebära att företag väljer att engagera sig i olika 

välgörenhetsprojekt som exempelvis biståndsarbete eller sponsring. Tidigare var företagens 

ansvar främst riktad mot den egna personalen och det lokala samhället. Men när ett företag då 

väljer att engagera sig i olika CSR-arbeten som bland annat välgörenhetsprojekt vidgas 

företagets perspektiv och hänsyn tas till flera intressenter. Det finns idag en rad lagar och regler 

vad gäller ett företags påverkan på miljön. Det är dock vanligare att man definierar CSR som 

det frivilliga engagemanget. Det frivilliga handlar därför om en bredare uppsättning frågor än 

de grundläggande förpliktelser som redan finns lagstiftade (Löhman & Steinholtz 2004). 

 

Intressenterna utgör en viktig del av ett företags arbete med CSR. De tre största 

intressentgrupperna är enligt konsulterna Löhman och Steinholtz; kunden och allmänheten, de 

anställda samt finansmarknaden och ägarna (Löhman & Steinholtz 2004). För att ett företag ska 

uppfattas som legitimt måste intressenternas behov tillgodoses. Detta har under de senaste åren 

blivit allt mer tydligt då uppmärksamheten kring det sociala ansvarstagandet stärkts. Det blir 

därför ännu viktigare för företagen att lyssna till intressenternas krav och arbeta för att uppnå 

de (Grafström et al, 2008). Uppnår företagen inte kraven kan det leda till en konsumentbojkott. 

En sådan bojkott drabbade företaget Shell i mitten av 1990- talet då de försökte sänka en av 

sina oljeplattformar i havet. Företaget blev granskat, kritiserat och utsattes för 

konsumentbojkott. Detta resulterade i att företaget efteråt började ta ett större socialt och 

miljömässigt ansvar (Grafström et al, 2008). Man kan därefter se en koppling att företag som 

tidigt började arbeta med CSR ofta hade utsatts för negativ kritik. Genom att företagen istället 

tog sitt ansvar och även kommunicerade detta till sina intressenter skapades ett gott rykte om 
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företaget som mera legitimt, vilket i sin tur ledde till ett större förtroende hos intressenterna 

(Grafström et al, 2008). 

 

Löhman och Stenholtz skriver i boken Det ansvarsfulla företaget att konsumtionsval under den 

senaste tiden bedömts allt mer viktigt och anses nu även vara viktigare än politiska val. 

De visar också att ett aktivt val av produkter påverkar mer än en bojkott. Men aktiva val kräver 

en välinformerad konsument, något som internet nu kan underlätta. Samtidigt som internet 

möjliggör mer information ställer även kunderna högre krav på att ett företag ska informera om 

sitt samhällsengagemang (Löhman & Steinholtz 2004). Löhman och Steinholtz talar även om 

att det på ett praktiskt plan är först när ett företag aktivt väljer att integrera sitt CSR arbete i sin 

verksamhet som det genererar i en stärkt relation mellan anställda och ägare, och minst inte 

kunder. Detta kan enligt dem i sin tur leda till en ökad lönsamhet och tillväxt (Löhman & 

Steinholtz, 2004). 

 

CSR arbete kan tyckas se lika ut för alla företag, samtidigt som det på ett konkret plan kan vara 

helt unikt och individuellt. För liknande miljöarbeten inom företag används ofta gemensamma 

riktlinjerna som kan innefatta märkning, certifiering eller redovisning. Att vilja skapa ett unikt 

förhållningssätt anses som mer värdeskapande, och även mer komplicerat (Löhman & 

Steinholtz, 2004). En bra början enligt Löhman och Steinholtz kan vara och identifiera vad 

företaget har för egna värderingar och uppfattningar. Vid rätt hantering av värderingarna 

kommer utvecklingsmöjligheter att skapas inom företaget. Denna utveckling av relationer mot 

intressenter kan därför inte bara kopieras av konkurrenterna. Naturligtvis kan andra företag och 

konkurrenter härma varandra men aldrig av samma anledning, vilket i slutet inte kommer bidra 

till samma engagemang hos de anställda. Engagemanget har i studier visat sig vara avgörande 

(Löhman & Steinholtz 2004). 

 

Inom ett företag finns det två olika förhållningssätt gentemot ansvarstagande Det första 

förhållningssättet är proaktivt och innebär att ett företag prioriterar väsentliga frågor samtidigt 

som företaget regelbundet ställer höga krav på de själva men även sina intressenter. Det andra 

är ett reaktivt förhållningssätt där företagen enbart agerar på negativ kritik och reaktioner och 

därför inte aktivt arbetar med ansvarstagande (Grafström et al, 2008). Ett företag som använder 

sig av ett reaktivt synsätt reagerar därför på negativa externa påtryckningar för att undvika 

dåligt rykte eller missnöje från intressenterna. Detta förhållningssätt är inte positivt för 
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företagens anseende i den meningen då handlingssättet inte är hållbart i längden (Grafström et 

al, 2008). Olausson skriver även att företag som aktivt arbetar proaktivt med sitt miljöarbete, 

ser det som en del av affärsstrategin och ser möjligheterna i stället för hindren i större 

utsträckning, får en större ekonomisk avkastning (Olausson, 2009).  

 

CSR har olika definitioner och en utgångspunkt är att integrera det sociala ansvarstagandet i 

företagets affärsmodell (Grafström et al, 2008). Ett företag kan även välja att integrera sitt CSR 

arbete på två olika sätt. Det ena sättet innebär att arbeta med ett CSR engagemang genom 

exempelvis välgörenhet och sponsring. Det andra sättet innebär att företaget integrerar 

engagemanget i sin kärnverksamhet. Dock behöver det ena inte utesluta det andra. På senare år 

har det blivit allt vanligare att kombineras de två synsätten. Anledningen till att många företag 

satsar på kombinationen är för att kunna betraktas som goda samhällsaktörer och då kunna 

bidra med mera positiva handlingar till samhället (Grafström et al, 2008).  

 

En annan viktig del av CSR arbetet är att ta väl hand om de anställda. Studier inom området 

visar att anställda inom ett företag i första hand inte bara strävar efter och tjäna pengar utan 

värdesätter andra faktorer (Grafström et al, 2008). Att enbart göra ägaren mer förmögen är 

sällan är ett mål för de anställda. De anställda värderar trivsel på arbetsplatsen och att de kan 

känna en stolthet över företagets agerande (Grafström et al, 2008). De anställda bryr sig alltså 

om fler aspekter än de ekonomiska vid val av arbetsplats (Löhman & Steinholtz, 2004).  

 

Sammanfattningsvis finns det idag många anledningar för ett företag att ta ett mer socialt 

ansvar. I tabell 1 presenteras de affärsmässiga skälen för ett företag att ta ett mer socialt ansvar. 

	  
 Affärsmässiga skäl för att ta ett socialt ansvar 

�  Attrahera kunder 

�  Attrahera medarbetare 

�  Attrahera investerare 

�  Stärka anseendet 

Tabell	  1.	  Grafströms	  affärsmässiga	  skäl	  för	  att	  ta	  ett	  socialt	  ansvar	  
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2.1.2	  Ekologisk	  modernisering	  
Begreppet ekologisk modernisering myntades under mitten av 80-talet med syftet att 

modernisera industrialiseringen så att miljöpåverkan skulle minska. Begreppet kan delas upp i 

två delar. Begreppet är dels ett teoretiskt angreppssätt inom miljöpolitiken men även en 

praktisk strategi att hantera miljöfrågor (Connelly & Smith, 1999). Ekologisk modernisering 

ska i teorin avlägsna synen på de kontraster som finns mellan ekonomisk tillväxt och 

miljöhänsyn. Det nya sättet innebär att miljöhänsynen institutionaliserats i samhället så att 

hänsyn och försiktighet i framtiden kan anpassas för modernisering och ekonomiskt utveckling. 

Ekologisk modernisering ska således öka tillväxten genom att samhället i större utsträckning 

satsar på en grönare teknologi, samtidigt som ekonomiska instrument ska hjälpa till att leda 

utvecklingen inom företag mot varor och processer som anses mera effektiva (Hajer, 1995). 

Syftet är att göra tillväxten så grön som möjligt vilket kräver att samtliga sektorer i samhället 

tar sitt ansvar för miljön. Det gamla tankesättet att miljön behandlas separat, reformeras och 

integreras istället i politiken så att konsensus mellan olika samhällsintressen uppstår. Detta för 

att ett win-win scenario ska skapas (Connelly & Smith, 1999). I det här fallet uppstår ett win-

win scenario genom en anpassning av miljöfrågan till rådande ekonomiska strukturer där 

ekologisk balans kan förenas med ekonomisk tillväxt (Connelly & Smith, 1999). Teorin syftar 

även på att integrera miljön i marknadsekonomin för att kunna lösa de problem som uppstår 

(Hajer, 1995).   

 

Maarten Hajer menar att “Ecological modernisation can be defined as the discourse that 

recognises the structural character of the environmental problematique but none the less 

assumes that existing political, economic, and social institutions can internalise the care for the 

environment” (Hajer, 1995, sid 25). Miljöfrågor kan därför kopplas till positiva ekonomiska 

effekter och genom att satsa på miljöfrågor kan företag ta nya marknadsandelar. Hajer menar 

även att ekologisk modernisering hyser en stor tilltro till utvecklingen inom teknik och att den 

är svaret på dagens miljöproblem (Hajer, 1995).  För att kunna hantera miljöproblem inom 

ekologisk modernisering behöver de vara kvantifierbara och kalkylerbara, vilket sker i samspel 

med ekonomiska teorier och naturvetenskaplig data. Cost-benefit-analyser analyserar 

kostnaden för en miljöpåverkan samt kostnaden för att förebygga problemet (Hajer, 1995). 

Även principen som polluter pays principle, försiktighetsprincipen, handel med utsläppsrätter 

och riskanalyser är en del av ekologisk modernisering. Ekologisk modernisering innefattar flera 

olika delar varav en har utgångspunkten i att se naturen som en resurs, där syftet är att skydda 
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dessa resurser genom bland annat tekniska innovationer eller återvinning (Hajer, 1995). 

2.1.3	  Miljömärkning	  och	  Miljöledningssystem	  
Det finns olika möjligheter för ett företag att miljöcertifiera sin verksamhet och för att nå dit 

kan man gå olika vägar. Ett välkänt system kan underlätta för ett företaget att få acceptans hos 

kunden för miljöarbetet. I dagens samhälle finns det ett flertal olika miljölednings – och 

märkningssystem på marknaden. Detta kan ge upphov till förvirring då samma system ibland 

används inom ett flertal branscher. Svårigheten blir då att anpassa vissa delar av systemet så att 

det passar hotellbranschens behov och förutsättningar (Turistdelegationen, 1998). Ibland 

framställs miljömärkning och miljöledning som två konkurrerande system för att hantera och 

arbeta med miljöfrågor. Miljömärkning vill visa kunskap om den enskilda produktens 

miljöegenskaper för att underlätta ett miljömedvetet inköp. Miljöledning ger istället 

information om företagets interna rutiner för att organisera miljöarbetet och ger således inte 

miljöinformation om den enskilda produkten (Handel, miljö och utvecklingssamarbete, 1998). 

Dock behöver det ena behöver inte utesluta det andra och idag finns det många 

miljömärkningssystem där även miljöledning ingår som ett komplement. 

2.2	  Tidigare	  studier	  

En undersökning som liknar denna uppsats har skrivits av Karin Nilsdotter år 2003. 

Hon har studerat hotell i Sverige som är, eller arbetar med att bli, Svanenmärkta. Även hon har 

undersökt Svanens gränsvärden och studerat miljö- och ekonomiska effekter av en 

miljömärkning. Enligt Nilsdotters studie har det visat sig att de undersökta hotellen har minskat 

sin miljöpåverkan genom att arbeta efter Svanens kriterier. Sammanlagt har hotellen minskat 

den totala mängden osorterade sopor och mängden använd energi i jämförelse med resten av 

Sverige. Sebastian Mårtensson och Martin Persson har år 2010 undersökt Scandic kedjan för att 

se vilken övergripande strategi hotellen har för CSR arbete. En slutsats av arbetet tyder på att 

Scandic genom sina miljöbesparande åtgärder som att minska energibehovet i sin verksamhet 

både sparat in genom en minskad belastning på miljön men även på deras egna kostnader.  
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3. Metod 
 
 
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av Steinar Kvales sju intervjuforskningsstadier, som 

används för att underlätta tillvägagångssättet av metodbeskrivningen. Efter det presenteras de 

delaktiga hotellen i undersökningen med följd av exempel ur intervjuguiden. Vidare diskuteras 

validitet, reliabilitet och forskareffekten för att kritiskt kunna ta del av metodens 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras det kortfattat hur en uträkning av miljö- och 

ekonomisk vinst har gått till. 

 
 
För att ta reda på om en miljömärkning av ett hotell kan resultera i en miljö och ekonomisk 

vinst för hotellet genomför uppsatsen en kvalitativ studie av tio olika Svanenmärkta hotell. Med 

hjälp av studien prövas hypotesen att ett hotell som aktivt arbetar med miljöfrågor når en större 

miljövinst än ett utan miljömärkning. Hypotesen baseras på antagande om att ett miljömärkt 

hotell blir bättre än tidigare på att hantera miljöfrågor. I arbetet kommer både kvalitativa och 

kvantitativa metoder att användas. Studiens metod utgår från Steinar Kvales sju 

intervjuforsknings stadier (Kvale, 1997). De olika stadierna kommer beskrivas för att underlätta 

forskningsprocessen och tillvägagångssättet (Kvale, 1997). Detta är viktigt för att studien ska 

kunna replikeras vid ett senare tillfälle och då ge liknande resultat. 

 
 

 
Tematisering 

Planering 

Intervju 

Utskrift 

Analys 

Verifiering 

Rapportering 

Tabell	  2.	  Steinar	  Kvales	  sju	  intervjuforsknings	  stadier	  
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3.1	  Metodbeskrivning	  
Planering är det andra stadiet och består av en allmän planering och förberedelse av det 

metodiska förfarandet. Trettiotvå Svanenmärkta hotell inom Stockholmsområdet kontaktades 

och de hotell som var villiga och ställa upp i studien undersöktes. De personer som intervjuats 

har alla tillgång till viktig och relevant information om hur miljömärkningen på de olika 

hotellen har bedrivits. Intervjuformen var halvstrukturerad då den innefattar relevanta frågor 

med ett bestämt tema samtidigt som det fanns utrymme för förändringar vad det gäller 

frågornas form och ordningsföljd (Kvale, 1997). Inom kvalitativa undersökningar kan det även 

vara av intresse att kunna jämföra information varför denna struktur av intervjuform valdes så 

att det var möjligt och jämföra de olika svaren för att kunna se trender. Urvalet av 

intervjupersonerna blev relativt homogent då endast personer med miljöansvar intervjuades. 

Detta gjorde att det inte krävdes en lika stor omfattning av antalet intervjuer. Om intervjuerna 

däremot hade innefattat personer med olika positioner inom hotellet, exempelvis 

frukostpersonal eller städare, hade undersökningen blivit mer trovärdig (Repstad, 2007). I 

denna studie kan för många intervjuer resultera i att analysen blir för ytlig, varför valet blev att 

göra mera ingående analyser av ett fåtal intervjuer (Repstad, 2007). Totalt har åtta intervjuer 

genomförts samt en telefonintervju. Tio stadshotell inom Stockholmsområdet undersöktes och 

behandlades efter Svanens fyra gränsvärden. Då studien begränsas till ett område i samma 

klimatzon gör det att hotellen har samma förutsättningar och möjligheter att minska 

energiförbrukningen (se Bilaga 2). De hotell som har varit delaktiga i undersökningen 

presenteras i tabellen nedan. 

	  Tabell	  3.	  Delaktiga	  hotell	  
	  

	  
Hotell	  

Rum	  
Antal	  

Stjärnor	  
Antal	  

	  	  
	  Miljöansvarig	  

	  

Scandic	  Park	   201	   4	   Inger	  Mattson	   	  
Scandic	  Anglais	   230	   4	   Inger	  Mattson	   	  
Scandic	  Malmen	   332	   4	   Inger	  Mattson	   	  
Scandic	  Sjöfartshotellet	   212	   3	   Inger	  Mattson	   	  
Radisson	  Blue	  strand	  Hotell	   152	   4	   Emma	  Olsson	  &	  Joakim	  Wiklund	  
Radisson_Park_inn_Stockholm	  
Hammarby	  sjöstad	  

178	   4	   	  
Lina	  Eriksson	  

	  

Hotell	  J	  nacka	  strand	   158	   4	   Daniel	  Åberg	   	  
Hotell	  Hilton	  Stockholm	  Slussen	   289	   5	   Emil	  Gammeltoft	   	  
Best	  Western	  Premier	  Kung	  karl	   134	   4	   Therese	  Hammar	   	  
Best	  Western	  Kom	  hotell	   128	   3	   Mette	  Flaaten	   	  
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Med hjälp av Svanens hemsida var det enkelt att finna miljömärkta hotell. Då undersökningen 

begränsas till Stockholmsområdet mailades trettiotvå hotell i området med Svanenmärkning. 

De personer som sedan ansvarade för miljöfrågorna på hotellen kontaktades och samtidigt 

presenterades tanken med studien. De som ville delta i studien bokades in för intervju. Inför 

intervjuerna togs en intervjuguide fram för att beskriva de ämnen som ska täckas under 

intervjuerna och för att de intervjuade skulle ges samma förutsättningar. Intervjuerna tog sedan 

allt från 20-60 minuter. De valda hotellen som medverkar i studien är alla stadshotell och ser 

olika ut, har ett olika antal stjärnor, storlek, antal rum och tillhör olika kedjor. Då studiens syfte 

inte är att jämföra de olika hotellen med varandra utan att se en trend i hur stor miljövinst och 

ekonomisk vinning ett hotell genererar om de aktivt jobbar med miljön, är valet av olika hotell 

tillförlitligt. Att alla hotell öppet väljer att vara med i studien och inte vara anonyma göra att 

transparensen stärks, dock finns medvetenheten kring nackdelar med vad öppenheten kan 

medföra. Det kan tänkas att de intervjuade personerna inte vill ge en alltför negativ bild av 

hotellet och därför håller inne med information.  

 

Nedan är ett exempel på frågor ur intervjuguiden. Samtliga frågor finns i Bilaga 3. 

 
• Varför har hotellet valt att miljömärka sig? 

 
• Vad anser hotellet ha fått ut av miljömärkningen? 

 
• Har det upplevts några svårigheter att påbörja/genomföra miljömärkningen? 

 
• Hur bedrivs miljöarbetet på hotellet? 

 
• Vilka positiva/negativa effekter har miljömärkningen haft för hotellet? 

 
• Har de sett någon koppling mellan ekonomi och miljö? Om det sett några indikationer 

på detta? 
 

• Arbetar hotellet arbetar med andra sociala frågor? 
 

• Finns det några möjligheter/svårigheter med att minska energianvändningen? 
 

• Har energianvändning förändrats sedan de valt att miljömärka sig? 
 

• Finns det finns några möjligheter/svårigheter med att minska osorterade sopor? 
 

• Har mängden osorterade sopor minskat sedan de valt att miljömärka sig? 
 



 
 
 
 

20 

• Finns det några möjligheter/svårigheter med att minska vattenförbrukningen? 
 

• Har deras vattenanvändning minskat sedan de valt att miljömärka sig?  
 

• Finns det finns några möjligheter/svårigheter med att minska kemikalieförbrukningen? 
 

• Har deras farliga kemikalier minskat sedan de valt att miljömärka sig? 
 

 
Intervju är det tredje intervjuforskningsstadiet och behandlar med hjälp av den framtagna 

intervjuguiden ett reflekterande förhållningssätt gentemot den eftersökta kunskapen (Kvale, 

1997). Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser vilket rekommenderas av Kvale 

för att bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg och bekväm. Innan 

intervjuerna påbörjades förklarades bakgrunden med intervjun för respondenten. Intervjuerna 

spelades in med samtycke från respondenterna och enligt Pål Repstad finns det flera fördelar 

med att spela in en intervju (Repstad, 2007). Intervjuaren går då inte miste om den värdefulla 

information och citat kan användas i analysdelen. Det gör även att intervjuaren kan koncentrera 

sig och ägna sin fulla uppmärksamhet åt respondenten. Samtidigt finns det andra studier som 

visar att respondenterna kan bli hämmade om inspelning sker (Repstad, 2007). I ett försök att 

undvika det utgav intervjuaren ett avspänt förhållande till bandspelaren som enligt Repstad gör 

att respondenten mindre bryr sig om den. Icke-verbala beteenden studerades och anteckningar 

fördes då bandspelaren inte kan fånga gester och ansiktsuttryck (Kvale, 1997). 

 

Utskriftstadiet innebär att det insamlade materialet transkriberas från talspråk till skriftspråk, 

vilket gjordes efter intervjutillfällena. Materialet strukturerades sedan upp för att skapa en 

överblick till kommande analys. Då studien totalt innefattar åtta intervjuer blev utskrifterna 

behandlade av samma förfaringssätt så att trender mellan de kan granskas. 

 

Verifiering är det sjätte stadiet och innebär att intervjuresultatens generaliserbarhet fastställs 

och studiens reliabilitet och validitet granskas. Något som studien går in djupare på nedan. 

 

Datainsamlingen till studiens bakgrund består av både sekundärdata och primärdata (Andersen, 

1998). Studiens bakgrundsinformation består till mestadels av sekundärdata i form av tidigare 

studier, undersökningar, rapporter och litteratur. Primärdata är den data som kommer från 

intervjuerna med miljöansvariga på respektive hotell. 
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3.1.2	  Kritisk	  granskning	  av	  metoden	  
Kvales sjätte intervjuforskningsstadium behandlades kort ovan och beskrivs nu mer utförligt 

som reliabilitet och validitet. Uppsatsens trovärdighet baseras på ett kritiskt förhållningssätt till 

kvaliteten på tidigare forskning. Kritisk bedömning är något som behöver göras kontinuerligt 

och ska genomsyra hela arbetsprocessen (Repstad, 2007). Begreppen reliabilitet och validitet är 

uttryck för hur bra kvalitet det är på forskning. Validitet översätts ofta till ordet giltighet 

(Repstad, 2007) och innebär att forskaren ifrågasätter, kontrollerar och teoretiserar sitt 

inhämtade material och samtidigt undersöker om forskningen verkligen behandlar de som den 

har för avsikt att undersöka (Kvale, 1997). Viktiga frågor som skall besvaras är vad och varför. 

Redogörelser för förutsättningar av den teoretiska ansatsen är även viktig för att materialet ska 

kunna granskas kritiskt. Validiteten stärks även om uppsatsen strävar efter transparens i så stor 

utsträckning som möjligt. Begreppet reliabilitet översätts ofta till ordet pålitlighet och är i det 

här fallet studiens tillförlitlighet. Det handlar även om hur bra och exakta mätinstrumenten är 

och hur pålitlig informationen är som man kommit fram till (Repstad, 2007). Anledningen till 

att personal med miljöansvar intervjuades på respektive hotell var för att studiens syfte annars 

inte skulle kunna besvarats. De frågor som studien undersöker kräver svar av sådan art att de 

inte fanns dokumenterade. Då syftet delvis var att undersöka varför de miljömärkt sig och vad 

de anser sig fått ut av miljömärkningen. Därför lämpade det sig bäst att göra kvalitativa 

intervjuer. Inom uppsatsprocessen har strävan efter att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt varit i fokus så att de intervjuade personerna fått utrymme att svara så uppriktigt som 

möjligt på frågorna. Då det inte finns något förutsättningslöst frågande har medvetenheten 

kring hur en fråga ställs på även påverkar dess svar ständigt varit närvarande (Ödman, 2005). 

Att respondenterna även fick välja platsen inför intervjun antas ha möjliggjort att de kände sig 

mer bekväma, vilket borde öka chanserna för så raka svar som möjligt och därmed öka 

pålitligheten inför svaren (Kvale, 1997). Inför studien inhämtades mycket 

bakgrundsinformation så att välutarbetade frågor kunde ställas vilket anses höja validiteten. För 

hög validitet är det även viktigt att undersökningen mäter det som det problemformuleringen 

och syftet avser att mäta vilket blev tydlig med Svanens fyra gränsvärden (Kvale, 1997). 

Intervjuerna var av en kvalitativ karaktär men även en kvantitativ metod användes då 

intervjuerna även bidrog med siffror för Svanens gränsvärden. Några av svaren kommer därför 

redovisas i kvantitativa variabler men till största del redovisas svaren i kvalitativa variabler. Då 

det finns inslag av både kvantitativ och kvalitativ data ger det undersökningen möjlighet att 

belysa problematiken från olika håll vilket gör studien mera trovärdig. Undersökningen bygger 
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dock till största delen på kvalitativa fallstudier, där teorin och även författarens framtagna 

material avspeglas för och diskuteras i uppsatsens analys. Medvetenheten kring att det kan vara 

svårt för att bevara objektiviteten i studien är närvarande och effekter av forskareffekten har 

beaktats, vilket leder in på frågan om huruvida studien kan reproduceras och ge precis samma 

resultat. Forskareffekten innebär att aktören beter sig annorlunda i situationen än vad den 

vanligtvis skulle ha gjort om den inte visste att den var observerad (Repstad, 2007). Repstad 

påpekar att det kan bli problematiskt att vara expert inom ett område om det är inom det fältet 

som man studerar. Repstad påpekar även att forskningsprojektet inte behöver vara olämpligt för 

det. Dock är förutsättningen att forskaren tydligt redovisar sina egna värderingar och framhåller 

de i förhållande till forskningsobjektet så att medvetenheten om vilka faror närheten kan 

innebära (Repstad, 2007, sid, 25). Det kan även finnas styrkor i att ha ett nära förhållande inom 

sitt forskningsfält då inifrånperspektivet kan vara en central aspekt, vilket ger forskaren 

möjlighet till ett direkt och nära förhållningssätt till det studerande området. Detta göra att 

forskningsobjektet känner större tillit och sympati gentemot forskaren (Repstad, 2007). 

Perspektivet uppnås i större utsträckning om man lever tillsammans med forskningsobjektet 

och får vara en del av gruppen som studeras. I den här studien har detta inte varit någon 

utgångspunkt men samtidigt så kan det gemensamma intresset ge upphov till en viss tillit mot 

respondenterna, vilket även Repstad understryker om tillitens betydelse mellan forskare och 

respondent. Andra sätt att mildra forskningseffekten kan vara genom att uppträda mer medvetet 

och exempelvis låta bli att ställa för ledande frågor till respondenten (Repstad, 2007). Kvale 

understryker dock att det mest centrala inte är huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller 

inte, utan fokus ska vara på vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i en 

relevant riktning för och skapa ny och intressant kunskap (Kvale, 1997). 

3.1.3	  Uträkning	  av	  miljö	  och	  ekonomisk	  vinst	  
Det insamlade datamaterialet från respektive hotell visar Svanens fyra gränsvärden. Se bilaga 2. 

De undersökta gränsvärdena är energiförbrukning, vattenförbrukning, avfallshantering och 

kemikalieförbrukning. Datamaterialet visar hotellens minskning eller ökning i procent jämfört 

med innan de blev miljömärkta. Dock har insamlingen av datamaterial från 

kemikalieförbukningen inte varit lätt att få fram från hotellen. Flera av hotellen har uppgett att 

datamaterial är på gång och att det tar tid. Då uppsatsen är begränsad inom en tidsram på tio 

veckor finns det inte möjlighet att avvakta. Andra anledningar kring bortfallet resoneras vidare 

i analys och diskussion. 
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5. Resultat  
 
Resultatdelen behandlar till en början resultaten för Svanens fyra gränsvärden som innefattar 

energiförbrukning, vattenförbrukning, avfallshantering och kemikalieförbrukning. Detta för att 

visa på en ökning eller minskning procentuellt för de olika gränsvärdena. Därefter presenteras 

intervjuresultaten som baseras på intervjuguiden och avslutas med en telefonintervju med 

Susanne Hellman där hon beskriver det positiva och negativa effekterna en miljömärkning kan 

tänkas bidra med.  

 
 
För att ett hotell ska bli Svanenmärkt finns det en rad olika kriterier som måste uppfyllas. 

Energiförbrukningen är det gränsvärde som är obligatoriskt och relateras till anläggningens 

totalyta eller antal gäster per år. Gränsvärdena för vattenförbrukning, avfallshantering och 

kemikalieförbrukning är valfria i den bemärkelsen att minst ett gränsvärde utöver 

energiförbrukningen krävs. Om anläggningen däremot klarar flera gränsvärden eller är bättre än 

gränsvärdena för energiförbrukning ges extra poäng. I studien beräknas alla fyra gränsvärden 

per antal gäster per år. 

5.1	  Resultat	  för	  gränsvärdena	  

5.1.2	  Energiförbrukning	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 

	  

	  
	  
	  

Tabell	  4.	  Energiförbrukning	  
 

I genomsnitt har hotellen minskat sin energianvändning med 25% efter miljömärkningen. 

Energiförbrukningen är det krav som enligt Svanens gränsvärden är obligatoriskt vilket tydligt 

går att se då samtliga hotell har minskat sin förbrukning. 

	  
Hotell	  

Startår	  
kWh/gn	  

Nuläget	  
kWh/gn	  

Skillnad	  
	  %	  

Scandic	  Park	   51,2	   39,3	   -‐23%	  

Scandic	  Anglais	   103,8	   66,7	   -‐36%	  

Scandic	  Malmen	   36,2	   26,5	   -‐27%	  

Scandic	  Sjöfartshotellet	   31,4	   24,8	   -‐21%	  

Hotell	  J	  nacka	  strand	   34,18	   29,31	   -‐14%	  

Hotell	  Hilton	  Stockholm	  Slussen	   58,69	   49,98	   -‐15%	  

Best	  Western	  Premier	  Kung	  karl	   9,5	   6,29	   -‐34%	  

Best	  Western	  Kom	  hotell	   10,8	   9,8	   -‐9%	  
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5.1.3	  Vattenförbrukning	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell	  5.	  Vattenförbrukning	  
 
I genomsnitt har hotellen minskat vattenförbrukningen med 15% efter miljömärkningen. Den 

procentuella förändringen varierar kraftigt mellan olika hotell. Två hotell ökade till och med sin 

vattenförbrukning. 

 

5.1.4	  Avfallshantering	  	  
 
	  
Hotell	  

Startår	  	  
kg/gn	  

Nuläget	  	  
kg/gn	  

Skillnad%	  

Scandic	  Park	   0,28	   0,14	   -‐50%	  
Scandic	  Anglais	   0,98	   0,79	   -‐19%	  
Scandic	  Malmen	   0,50	   0,40	   -‐20%	  
Scandic	  Sjöfartshotellet	   0,47	   0,27	   -‐43%	  
Hotell	  J	  nacka	  strand	   0,73	   0,98	   36%	  
Hotell	  Hilton	  Stockholm	  Slussen	   1,30	   0,30	   -‐77%	  
Best	  Western	  Premier	  Kung	  karl	   0,26	   0,16	   -‐38%	  

Tabell	  6.	  Avfallshantering	  
 
I genomsnitt har hotellens osorterade sopor minskat med 33% efter miljömärkningen. 

Procentuellt varierar avfallshanteringen kraftigt. Hotell Hilton har minskat sina osorterade 

sopor med 77 % samtidigt som Hotell J har ökat sina osorterade sopor med 36 %. 

	  
 
 
 
 

	  
Hotell	  

Startår	  	  
l/gn	  

Nuläget	  
	  l/gn	  

Skillnad	  
%	  

Scandic	  Park	   266	   184	   -‐31%	  
Scandic	  Anglais	   291	   285	   -‐2%	  
Scandic	  Malmen	   215	   193	   -‐10%	  
Scandic	  Sjöfartshotellet	   180	   187	   4%	  
Hotell	  J	  nacka	  strand	   146,3	   113,43	   -‐	  22%	  
Hotell	  Hilton	  Stockholm	  Slussen	   442,8	   281,48	   -‐36%	  
Best	  Western	  Premier	  Kung	  karl	   162	   205	   27%	  
Best	  Western	  Kom	  hotell	   150	   130	   -‐13%	  
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5.1.5	  Kemikalieförbrukning	  
 
	  
Hotell	  

Startår	  	  
kg/gn	  

Nuläget	  	  
kg/gn	  

Skillnad
%	  

Hotell	  Hilton	  Stockholm	  Slussen	   0,028	  
	  

0,031	  
	  

11%	  
	  

Best	  Western	  Premier	  Kung	  karl	   0,0050764	  
	  

0,0084087	  
	  

66%	  
	  

Tabell	  7.	  Kemikalieförbrukning	  
	  
I genomsnitt har de båda hotellen ökat sin användning av kemikalier med 19% tillsammans 

efter miljömärkningen. 

5.2	  Intervjuresultat	  
De personer som har intervjuats har varit insatta i hotellets miljöarbete och är ansvariga för 

miljömärkningen. Syftet med intervjuerna var att få en inblick i hur hotellen själva ser på sitt 

miljöarbete, varför de valt att miljömärka sig och hur Svanenmärkningen bedrivs. Allt detta för 

att kunna ge svar på frågan om en miljömärkning kan resultera i en positiv miljövinst och 

ekonomisk vinning för hotell. Intervjuerna utfördes under olika perioder och redovisas i  

bilaga 1. 

5.2.1	  Varför	  hotellen	  valt	  att	  miljömärka	  sig	  
Det finns flera anledningar till varför de olika hotellen har valt att miljömärka sig med Svanen. 

Nedan presenteras de fyra punkter som varit mest väsentliga för hotellen.  

 

Konkurrensfördel	  

Krav	  från	  kedjan	  	  

Kunder	  efterfrågar	  miljövänliga	  hotell	  

Ett	  verktyg	  för	  att	  jobba	  långsiktigt	  med	  miljöfrågor	  

Tabell	  8.	  Anledningar	  att	  miljömärka	  sig	  
	  

Konkurrensfördelarna med miljömärkningen är det mest utmärkande skälet till varför ett hotell 

har valt att miljömärka sig. Alla medverkande hotell beskriver fördelarna med att kommunicera 

ut sitt miljöarbete och kunna hänvisa till en certifiering. Men att miljömärka sig är inte alltid 

frivilligt för varje enskilt hotell. Flera hotell som ingår i kedjor beskriver att kravet kommer 
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uppifrån och några alternativ angående miljömärkningen inte finns. Däremot ser inte de 

undersökta hotellen något negativt med kravet om miljömärkning och flera hotell anser att det 

är en bra händelse som strukturerar upp miljöarbetet. Det är idag ett större fokus på miljöfrågor 

i samhället vilket har resulterat i att kunderna i allt högre grad efterfrågar miljömärkta hotell. 

De ökande kraven från kunderna är en bidragande orsak till valet att miljömärka sig. ”Eftersom 

att Svanen är ett sådant välkänt varumärke när det gäller miljöcertifieringar har det sparat 

hotellet ganska mycket tid och gör det lättare att kommunicera ut, då det är erkänt”, säger 

Therese Hammar om valet att miljömärka sig med Svanen. Flera hotell arbetade redan innan 

miljömärkningen aktivt med miljöfrågor men ifrågasatte om de verkligen prioriterade rätt. 

Miljömärkningen blir därför som ett verktyg för hotellen att långsiktigt arbeta med miljöfrågor. 

5.2.2	  Vilka	  positiva	  effekter	  miljömärkningen	  har	  haft	  för	  hotellen	  
Generellt sett så är alla de studerande hotellen nöjda över valet med miljömärkningen och 

ångrar inte beslutet. Nedan presenteras de mest positiva effekter som miljömärkningen bidragit 

med. 

 

En	  del	  av	  marknadsföringen	  

Hjälper	  att	  prioritera	  

Ett	  ramverk	  att	  jobba	  efter	  

Blir	  inte	  bortvalda	  

Miljötänk	  

Konkret	  med	  gränsvärdena	  	  

Kostnadseffektivt	  

Ökad	  kunskap	  inom	  personalen	  	  

Tabell	  9.	  Positiva	  effekter	  med	  miljömärkningen	  
 

De olika företagen ser miljömärkningen som en del av marknadsföringen och flera påstår att 

utan Svanenmärkningen skulle de inte kunnat ta emot alla typer av kunder. Idag blir det även 

allt vanligare att företagskunder har en policy centralt som gör att de endast kan välja att bo på 
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miljömärkta hotell. Inger Mattsson beskriver trenden med företagskunder som efterfrågar 

någon form av miljömärkning. ”Om vi inte hade någon form av miljömärkning tror jag att vi 

skulle bli bortvalda”. En svårighet tycks även vara att veta vilka frågor som ska prioriteras men 

med hjälp av Svanen upplever hotellen att de har fått ut vilka frågor som de ska jobba med och 

tvingas samtidigt att kontinuerligt förbättra sig. Flera av hotellen beskriver det som ett ramverk 

som man kan diskutera kring vilket resulterar i att alla pratar samma språk.  

Flera hotell upplever att miljömärkningen bidrar med att strukturera upp miljöarbetet och se till 

att miljötänket genomsyrar verksamheten, vilket i flera av det studerande fallen ofta leder till en 

stolthet internt. Stoltheten bidrar även i flera fall med att personalen tycker det är roligare och 

gå till jobbet. De flesta tycker även att det blir konkret och greppbart när man redan efter ett år 

kan se en minskning av gränsvärdena och att hotellen blir mer kostnadseffektiva. Den initiala 

investeringskostnaden är ofta hög men efter ett år av minskad energiförbrukningen uppstår det 

redan både en miljö- och ekonomiskvinning för hotellen. Ett krav från Svanen är att varje hotell 

internt ska ha en miljöutbildning för personalen varje år. Personalen utbildas för att alla ska 

sträv mot samma mål. Detta är något som anses väldigt positivt för hotellet. Från intervjuerna 

framkommer det dock att utbildningen inte alltid sker en gång per år, utan vid färre tillfällen. 

5.2.3	  Miljömärkningens	  negativa	  effekter	  för	  hotellen	  
Övervägande anses det mest negativa med en miljömärkning vara att det är en tidskrävande 

process. Att hämta in data inför dokumentationen beskrivs ta lång tid då det krävs en oberoende 

leverantör eller fastighetsägare som intygar och bekräftar att uppgifterna är korrekta. Susanne 

Hellman framhåller att det kan ge en indikation på vilka uppföljningssystem som hotellen 

använt sig av tidigare. Har man ett uppföljningssystem som inte är så strukturerar kan det vara 

svårare och ta längre tid med dokumentationen. En annan aspekt är att Svanens produkter i 

vissa fall inte upplevs hålla samma kvalitetskrav som de produkter man använt sig av tidigare. 

Andra negativa effekter är gäster som klagar på exempelvis lågt vattentrycket i toaletterna och 

duschen. 

 

 

 

 
 
 

Tabell	  10.	  Negativa	  effekter	  med	  miljömärkningen	  

Tidskrävande	  

Inte	  samma	  kvalité	  på	  produkter	  

Gäster	  som	  klagar	  
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5.2.4	  Hotellens	  bedömning	  om	  koppling	  mellan	  ekonomi	  och	  miljö	  
Samtliga hotell bedömer att det finns en koppling mellan ekonomi, miljön och besparingar. 

”Jag bedömer att en minskad belastning på miljön går hand i hand med det ekonomiska”, 

berättade Daniel Åberg som ansvarar för miljöarbetet på hotell J. Han tror även att det beror på 

att de är väldigt effektiva och samtidigt ser helheten med miljöarbetet. Flera av hotell uppfattar 

även att energiförbrukningen har minskat generellt på de allmänna områdena men även på 

hotellrummen. Man tror att det är mycket tack vare information till gästen. Flera av hotellen 

medger även att det till en början kan innebära stora investeringar men att de inom några år har 

tjänat in det och går med vinst. Då hotellen är vinstdrivande visar det sig även vara lättare att 

prioriterar de miljöåtgärder som ger hög avkastning. 

5.2.5	  Möjligheter	  och	  svårigheter	  med	  att	  minska	  energianvändningen	  på	  hotellen	  
Det skiljer sig väldig mycket åt vad det finns för svårigheter att minska energianvändningen på 

hotellen. Det kan upplevas som svårast med byggnader som är gamla och generellt drar mer 

energi än nybyggda fastigheter. Andra svårigheter är om hotellet inte äger fastigheten själva, 

vilket gör att det kan vara svårt och påverka beslut angående energieffektiviseringen. När 

gästerna stiger in på rummen har hotellen heller inte kontroll över gästernas egen förbrukning. 

 

Skillnad	  på	  fastighet	  

Hyresvärd	  

Kan	  inte	  kontrollera	  gästernas	  rum	  

Inte	  värma	  upp	  obebodda	  rum	  

Försöka	  påverka	  gäster	  

Inte	  sprida	  ut	  gästerna	  vid	  låg	  beläggning	  

 

Tabell	  11.	  Möjligheter	  och	  svårigheter	  att	  minska	  energianvändningen	  
 

De möjligheter som finns att minska energianvändningen är i de flesta fall att sluta värma upp 

rum som inte ska säljas för dagen. Information är även viktigt enligt majoriteten då det kan 

påverka gästernas beteende väl inne på rummet. Genom information kan man underrätta om 

hotellens miljöarbete och det är viktigt att inspirera till minskad energianvändning. En annan 
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möjlighet är vid låg beläggning inte sprida ut gästerna i huset utan koncentrera de till platsen 

där det är varmast och minst energiförbrukning krävs.  

5.2.6	  Möjligheterna	  och	  svårigheterna	  med	  att	  minska	  osorterade	  sopor	  på	  hotellen	  
Det skiljer sig lite mellan hotellen i hur många fraktioner de valt att sortera i. Alltifrån 7 till 26 

fraktioner sorterar hotellen soporna i. Majoriteten av hotellen ser bara möjligheter med att 

minska osorterade sopor. ”Det är dyrt med sopor så det lönar sig att vara mer miljövänlig” 

förklarar Therese Hammar. De svårigheter som har framkommit är bland annat 

kommunikationsproblem inom städavdelningen. Vanligtvis sorterar städpersonalen avfallen 

från gästrummen till de olika fraktionerna och Lina Eriksson beskriver följande scenario; ”Det 

kan finnas svårigheter inom housekeeping så som språkbrister då vi måste förklara varför vi 

gör det här, och även kulturskillnader hos städpersonalen då de inte alltid har samma 

miljötänk med sig ifrån sitt hemland, vilket gör att man hela tiden måste förklara att det går 

och sortera det mesta”.  

5.2.7	  Möjligheter	  och	  svårigheter	  med	  att	  minska	  vattenförbrukningen	  på	  hotellen	  
Möjligheterna med att minska vattenförbrukningen kan vara om hotellet inte tidigare använt sig 

av toaletter med dubbelspolandefunktion eller snålspolande duschar och kranar. Genom att byta 

ut de delarna kan hotellen enkelt minska vattenförbrukningen. Däremot är det svårt och påverka 

gästen på rummet, om en gäst vill duscha i tre timmar kan hotellet inte göra något förutom att 

informera gästen om miljöarbetet.  

5.2.8	   Möjligheterna	   och	   svårigheterna	   med	   att	   minska	   kemikalieanvändningen	   på	  
hotellen	  
Alla hotell måste enligt krav från Svanen använda sig av leverantörer som är Svanenmärkta. 

Produkterna som sedan används räknas inte som farliga kemikalier och de flesta hotellen 

använder sig bara av Svanenmärkta produkter. 
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5.2.9	  Hotellens	  CSR-‐	  arbete	  
De flesta hotellen bedriver något slags CSR-arbete där man bidrar med aktiviteter som positivt 

påverkar samhället. Arbetet skiljer sig åt för olika hotell och nedan redovisas de mest 

förekommande arbetena utöver miljömärkningen. 

 

	  
Bidra	  med	  pengar	  till	  välgörenhet	  

Skänker	  mat	  till	  behövande	  

Pengar	  till	  ungdomsverksamheter	  

Tar	  hand	  om	  personalen	  

Skänker	  möbler	  

Tabell	  12.	  Hotellens	  CSR-‐arbete	  
 

Välgörenhetsarbete är det mest rådande CSR arbetet på de olika hotellen. Ofta handla det om 

att skänka pengar till olika välgörenhetsorganisationer som exempelvis Childhood fondation. 

Pengarna samlas in på olika sätt och fler av hotellen har arrangerat loppmarknader för att sänka 

pengar. Andra sätt är att fråga när gästen checkar ut om dem vill runda upp några kronor. Fler 

av hotellen berättar även om arbetet med att sänka mat som blir över till härbärgen. Scandic 

jobbar med något som heter Scandic i samhället där varje hotell en gång om året måste göra 

minst tre aktiviteter för ett bättre lokalsamhälle. Detta kan innebära att servera mat till hemlösa, 

besöka barn på sjukhus eller att alltid säga ja till praktikanter som ansöker. Scandic har även en 

egen hållbarhetsfond som varje år går till människor som vill utveckla sitt egna CSR- projekt.  

Kom hotell betalar även sin hyra till KFUM som i sin tur går till ungdomsverksamheter. Flera 

av hotellen arbetar även aktivt med att personalen ska ha det bra på hotellet både socialt, 

hälsomässigt och samtidigt förmedla ut det mot samhället. Vid renovering eller byte av saker 

på rummen skänks även saker till välbehövde, exempelvis Stadsmissionen.  
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5.3	  Telefonintervju	  
En telefonintervju utfördes med Susann Hellman som arbetar på Miljömärkning Sverige där 

hon ansvarar för hotell och logiverksamheter (Bilaga 1). Hon ser Svanen som ett verktyg att 

långsiktigt arbeta med miljöfrågor samtidigt som de stärker hotellets konkurrensfördelar i och 

med en certifiering. De problem Hellman har märkt är att hotellen stött på är dokumentation. 

Det krävs alltid att en oberoende leverantör eller fastighetsägare intygar och bekräftar de svar 

man har skickat in. Detta kan ofta upplevas som svårt och tidskrävande. Hon redogör att det 

kan ge en indikation på vilka uppföljningssystem som man har. Större anläggningar har oftast 

redan noggranna system där man tydligare följer upp exempelvis samtliga inköp, vilket 

underlättar processen. Detta gör att det kan bli svårare om man inte har dessa 

uppföljningssystem från början. Nedan beskrivs de positiva och negativa effekterna som 

Hellman anser att en miljömärkning bidrar med. 

 

Tabell	  13.	  Positiva	  och	  negativa	  effekter	  av	  Svanenmärkningen 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Positiva	  effekter	   Negativa	  effekter	  

Ökad	  kunskap	  i	  personalen	   Höga	  krav	  vilket	  utesluter	  vissa	  anläggningar	  

Lär	  känna	  sin	  anläggning	   Tidskrävande	  

Stolthet	  inom	  personalen	   Svårare	  om	  man	  inte	  jobbat	  med	  miljöfrågor	  tidigare	  

Verktyg	  att	  arbeta	  med	  miljöfrågor	   	  

Kommunicera	  ut	  sitt	  arbete	   	  
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6. Analys 
 
Analysdelen är uppdelad efter Svanens fyra gränsvärden som innefattar energiförbrukning, 

vattenförbrukning, avfallshantering och kemikalieförbrukning. Detta för att mer djupgående 

analysera likheter och skillnader mellan resultaten. 

 

6.1.1	  	  Analys	  av	  resultaten	  för	  gränsvärdena	  
Samtliga tabeller från resultatdelen undersöks och resultaten visar hotellens skillnad i procent, 

innan miljömärkningen och idag. Generellt sett är resultaten positiva då hotellen i genomsnitt 

har en procentuell minskning av gränsvärdena. En slutsats man kan dra är att alla hotell 

tillsammans har lyckats minska sin miljöpåverkan. Dock är det endast ett genomsnitt för 

samtliga hotell. Nedan analyseras resultatet av tabellerna närmare och man kan konstatera att 

en del hotell haft en positiv procentuell skillnad på vissa parametrar efter miljömärkning, trots 

att hotellet aktivt arbetat med miljöfrågor. 

6.2.2	  Energiförbrukning	  

I tabell 1 framgår det att energiförbrukningen har minskat procentuellt sett för samtliga hotell.  

Det går också att se att alla hotell individuellt har gjort en minskning på över 9%. Att samtliga 

hotell har lyckats att minska sin energiförbrukning så pass mycket beror troligen på att 

energiförbrukningen är det obligatoriska kravet för alla hotell (se bilaga 2). Dessutom innebär 

en minskning av energianvändningen ganska snabbt lägre kostnader vilket kan tänkas vara ett 

incitament. Vid intervjutillfällena framkom det svårigheter med att minska 

energianvändningen. Trots svårigheter tycks möjligheterna överväga svårigheterna och det 

tycks finnas en stolthet inom samtliga hotell att visa upp en lägre energiförbrukning. 

6.2.3	  Vattenförbrukning	  

I tabell 2 framgår det att de flesta hotellen har minskat sin vattenförbrukning och som grupp har 

de tillsammans minskat den med 15%. Två av de undersökta hotellen har ökat sin 

vattenförbrukning sedan miljömärkningen infördes. Anledningen till det skulle kunna vara att 

hotellen i nuläget har en mindre beläggning, men det skulle också kunna förklaras av att 

gästerna använder sig av mer vatten. Hotellen kan inte reglera gästernas vattenförbrukning på 

rummet förutom att installera snålspolande duschar och toaletter. Dock finns möjligheten att 

informera gästen om hotellets miljöarbete och vad det innebär att minska förbrukningen. 
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Vattenförbrukningen är även den parameter av alla gränsvärden som procentuellt sett har haft 

den lägsta minskningen. Detta kan tänkas bero på att vi i Sverige har gott om vatten 

jämförelsevis med andra länder (Håll Sverige Rent, 2011-04-11) och att gästerna har för vana 

att använda så mycket vatten de vill. Man kan även tänka sig att gästerna inte på samma sätt 

vill minska vattenförbrukningen då det finns så gott om vatten i Sverige och att det finns en 

större förståelse att minska energiförbrukningen. Detta skulle vara varför energiförbrukningen 

har visat sig vara enklare att minska. 

6.2.4	  Avfallshantering	  	  

I tabell 3 framgår det att hotellen som grupp har minskat sina osorterade sopor med 33%. Det är 

den procentuellt största minskningen av samtliga parametrar för hotellen som grupp. Dock 

visar det sig att ett hotell har ökat sitt avfall med 36% sedan det blev miljömärkt. Anledningen 

till det kan vara flera. Under intervjutillfället kom det fram att hotellet redan innan 

miljömärkningen aktivt arbetat med miljöfrågor och sorterade redan i flertalet fraktioner. Det är 

även så att hotellet ingår i en koncern med flera restauranger och resultatet kan därför blivit 

felaktigt om de delar sopsortering. Eller så har de helt enkelt blivit sämre. Det fanns även ett 

hotell som minskat sina osorterade sopor med 77% vilket är oerhört mycket. Den stora 

minskningen beror bland annat på att hotellet innan miljömärkningen inte källsorterade 

överhuvudtaget vilket syns på den höga startsiffran. Hotellet sorterar idag i 26 fraktioner och 

har lyckats få ner sin sopförbrukning till 0,30 kg/gn vilket är det lägsta resultatet. Hotellet var 

även bland det första på att miljömärka sig och har stor erfarenhet av arbetet jämfört med 

hotellen som bara vart miljömärkta i något år, vilket även kan ge en förklaring till resultatet. 

6.2.5	  Kemikalieförbrukning	  

Resultaten från kemikalieförbrukningen tyder på att samtliga hotellen har ökat sin andel av 

kemikalier. Detta skulle kunna bero på att det gränsvärdet är frivilligt och inte har prioriterats 

lika högt av hotellen. Den totala ökningen av användning kemikalier ligger på 19%. Det skulle 

kunna förklaras genom att det är det gränsvärdet som är dyrast för hotellen att minska. 

Generellt sett så kostar Svanenmärkta produkter mer än de produkter som finns på marknaden 

som inte är miljömärkta. Detta framkom även under intervjuerna, då hotellen anser att det är 

lättare och prioritera de miljöåtgärder som ger hög avkastning. 
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7. Diskussion 
 
I diskussionsdelen jämförs och integreras det teoretiska materialet med hjälp av uppsatsens 

resultatavsnitt. Detta i ett försök att förklara de mönster som har uppstått med hjälp av tidigare 

forskning och teorier.  
 
 
Studien visar att när ett hotell systematiskt arbetar med miljöfrågor och inför ett 

miljömärkningssystem kan fördelar åstadkommas i form av minskad negativ miljöpåverkan. 

Detta kan således även generera i en ekonomisk fördel för hotellet. Motiven för ett hotell att 

införa ett miljömärkningssystem kan vara flera men generellt sett kan det ge hotellet 

marknadsfördelar samtidigt som företaget kan spara pengar på att minska sin förbrukning av 

exempelvis vatten och el. Det går att se en stark koppling mellan ekonomi och miljö. Då 

samtliga hotell är vinstdrivande företag måste en miljöåtgärd vara ekonomiskt försvarbar, 

därmed ger de flesta miljöåtgärder som görs också upphov till en ekonomisk vinst eller 

besparing.  

 

Av studien har det även visat sig finnas ett stort engagemang för miljöarbete såväl inom 

hotellverksamheten som hos kunderna. Viktoria Olausson menar även att ett hotell kan bli mera 

lönsamt om personen som är delaktig i miljöprojektet personligen är engagerad i frågorna. 

Kundernas engagemang har även visat sig vara en av de centrala och avgörande orsakerna till 

varför ett hotell väljer att miljömärka sig. Även hållbar utveckling har varit avgörande. 

Miljömärkning handlar om att kunna kommunicera miljöarbetet till kunderna på ett produktivt 

sätt. Hotellen har tack vare miljömärkningen kunnat bygga upp sin identitet och skapa en image 

som deras kunder tilltalas av. Miljöcertifieringen gör även att hotellen kan visa upp vad de 

faktiskt står för, vilket inte var möjligt i det tidigare skedet då hotellen saknade miljömärkning. 

Miljömärkningen används alltså som konkurrenskraft där image och identitet visar sig väga 

tungt. 

 

Intervjuerna visar att när miljöarbetet struktureras upp blir det lättare att arbeta med miljöfrågor 

vilket bidrar till ett bättre samarbete inom företaget. Samarbetet och känslan av att alla jobbar 

mot samma mål stärker ”vi-känslan”. När den känslan infinner sig och personalen känner sig 
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delaktiga resulterar det i att de tycker att det är roligare och gå till jobbet. På det sättet blir 

hotellet en mer attraktiv arbetsplats, något som Löhman och Steinholtz påpekar då stolthet och 

trivsel kan ha större betydelse för de anställda än ekonomiska faktorer. Studien har även visat 

att miljömärkning kan användas som ett ramverk som ger struktur och stöd vilket i sin tur även 

kan leda till ett mer effektivt miljöarbete 

 

Studien visar även att miljömärkning av ett hotell både kan ha fördelar och nackdelar. Det 

framkom att miljömärkning är en tidskrävande process och att särskilt den dokumentation som 

krävs tar mycket tid. Enligt Susanne Hellman så beror det dock mycket på vilket 

uppföljningssystem man har. Har man ett bra och fungerande system sedan tidigare blir det 

enklare. Har man istället ett mindre bra system från början är det rimligt att processen försvåras 

då man kanske måste börja bygga upp ett mer fungerande uppföljningssystem. 

 

Undersökningen visar att hotell som aktivt arbetar med miljöfrågor med hjälp av Svanens 

kriterier har minskat sin energianvändning, mängden osorterade sopor och vattenförbrukningen 

sedan de påbörjat sitt miljöarbete. Detta indikerar att de Svanenmärkta hotellen har blivit bättre 

ur miljösynpunkt än de var innan miljömärkningen. En viktig fråga att ställa är huruvida 

hotellen kontinuerligt kan arbeta med miljöfrågorna för att bli ännu bättre. Kan det finnas en 

risk att de slappnar av när de erhållit certifieringen och upplever att arbetet är klar?  

 

Information till gästerna är en viktig del för samtliga hotell att arbeta med. Informationen ser 

lite olika ut på hotellen beroende på hur man väljer att kommunicera ut sitt arbete till gästerna.  

För att kunna optimera intressenternas uppfattning av hotellet är det enligt Grafström av stor 

vikt hur hotellet kommunicerar och samtidigt förmedlar sitt CSR-engagemang till 

intressenterna. En del av hotellen tillhandahåller en liten informations-hörna där det går att se 

hur hotellet konkret arbetar med miljöfrågorna. Andra erbjuder broschyrer tillgängliga i lobbyn.  

Dock erbjuder de flesta hotell information på hemsidan om hur hotellen konkret arbetar med 

miljöfrågor. De olika sätten att kommunicera ut arbetet kan bidra till att kontakten stärks 

mellan kunderna och andra intressenter samtidigt som hotellen kan förbättra sitt anseende, öka 

legitimiteten och förbättra allmänhetens uppfattning om vad hotellet står för. Trotts detta tycks 

gästernas inställning till miljömärkningen skilja sig åt. En del av gästerna begriper inte varför 

alla frukostartiklar inte enbart är engångsartiklar, samtidigt som andra gäster valde hotell just 

på grund av miljömärkningen.  
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En trend man kan se från studien är att kunskap inom personalen är av betydelse. Att alla talar 

samma språk och ständig är uppdaterade med ny information är avgörande. Svanen har ett krav 

som säger att samtlig personal en gång om året ska få uppdatera sin miljökunskap. Dock 

framkommer det under intervjuerna att alla hotell inte har detta mötet årligen. Att mötet inte 

blir av kan vara negativt för hotellen då personalen inte kontinuerligt får miljöutbildning och då 

går miste om kunskap som är väsentlig för utveckling inom arbetet. 

 

Samtliga hotell har efter miljömärkningen utvecklat sitt miljöarbete och kan till större del 

förknippas med miljömedvetenhet. Gäster på hotellet kan nu snabbt identifiera sig med mindre 

miljöbelastande varor och tjänster. Vilket visar att utvecklingen inom ekologisk modernisering 

har påverkat företagen att tänka mer på miljön. Maarten Hajer understryker även att en del av 

ekologisk modernisering mer eftersträvar ett ökat ansvar från samhället som då manar fram till 

miljöförbättringar. Varor och tjänster med egenskaper av minskad miljöbelastning indikerar 

därför förbättringarna inom medveten konsumtion som då kan ses som ett kraftfullt vapen. 

Miljömärkning av ett hotell blir därför ett verktyg inom ekologisk modernisering. Samtliga 

hotell ser även miljömärkningen som en del av marknadsföringen vilket kan kopplas till 

ekologisk modernisering. Genom att hotellen integrerar miljön i marknadsekonomin för att 

kunna lösa de problem som uppstår resulterar det i att miljöförbättringarna blir mer lönsamma. 

Då hotellen använder sig av återvinning och samtidigt minskar sin förbrukning av vatten och 

energi tyder även det på ekologisk modernisering eftersom att de ser naturen som en resurs med 

syftet att skydda dessa resurser. Hotellen kan med sina miljöbesparande åtgärder både spara på 

miljön samtidigt som de minskar sina egna kostnader. Detta leder till ett win-win scenario för 

både hotellen och för samhället något som även Connelly och Smith menar. 

 

Flera av hotellen är eniga om att de investeringar som görs för miljön i ett initialskede till en 

början inte alltid är ekonomisk lönsamma. Dock har det i slutändan haft en positiv inverkan om 

inte konkret i monetära termer så i ökad legitimitet. Grafström menar att ett hotell på längre sikt 

kan öka sin lönsamhet då de har större möjligheter behålla och attrahera investerare. Vilket 

också kan bidra med att locka till sig kompetent personal och förmedla ut sitt arbete till 

miljömedvetna gäster samtidigt som det kan stärka anseendet till allmänheten. Detta skulle 

kunna leda till att efterfrågan på marknaden får en chans att öka samtidigt som lönsamheten för 

ett hotell kan främjas. Direkt lönsamhet går dock att urskilja då en minskning av gränsvärdena 
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leder till besparingar. Som sedan i sin tur ger både positiva effekter på miljön och minskade 

kostnader för hotellet.  

  

Det varierar mellan hotellen hur mycket det arbetar kring CSR men det gemensamma arbetet 

för samtliga hotell är deras miljöarbete. Med hjälp av miljömärkningen blir hotellen tvungna att 

ta ett större ansvar för miljöarbetet. De hotell som tydligt visade upp sitt CSR-arbete och 

samtidigt var ambitiösa att kommunicera ut det är hotellkedjan Scandic. De kombinerade de två 

synsätten genom att integrera CSR i kärnverksamheten samtidigt som de ägnade sig åt 

välgörenhet. Scandic har under flera år använt sig av den kombinerande strategin som en del av 

marknadsföringen med goda resultat. Grafström anser även att ett företags CSR-arbete till stor 

del influeras av den ekonomiska aspekten men att andra variabler även kan påverka, så som 

etiska element. 

 

I början av uppsatsprocessen kontaktades trettiotvå Svanenmärkta hotell inom 

Stockholmsområdet, knappt en tredjedel av hotellen valde att svara. Vad det beror på går endast 

att spekulera kring. Det kan vara så att de hotellen som inte svarade ansåg att uppsatsen inte var 

av intresse eller inte helt enkelt hade tid. Men det skulle också kunna vara så att hotellen drog 

sig för att svara på frågor för att inte minska sitt anseende, om miljöarbetet inte fungerade så 

bra. Resultatet kan därför ifrågasättas. Om samtliga hotell hade blivit tvingade att vara med kan 

man tänka sig att resultatet hade blivit annorlunda? Det är mycket möjligt. De hotellen som 

däremot valde att ta del av studien kanske endast innefattade den mest ambitiösa andelen av 

hotell i Stockholm, vilket inte blir representativt.  

 

De mätbara gränsvärdena kan även ifrågasättas, då samtliga hotell enligt Svanens kriterier 

kontinuerligt ska arbeta med minst två av dem för att behålla certifieringen. Om studien istället 

skulle mäta andra variabler, skulle hotellet fortfarande då ses som miljövänligt? Det skulle även 

vara av intresse att utföra egna mätningar av Svanens samtliga gränsvärden. Skulle det då bli 

samma resultat? Det är inte säkert, och det skulle då kunnat bidra med en annan infallsvinkel 

som kanske skulle kunna påverka slutsatserna. 

 

Av de tio hotellen som presenterades i studien har åtta hotell delat med sig av sina värden för 

energiförbrukningen. Bortfallet av två hotell antas vara tidsbrist då vissa hotell inte har data 

hemma och behöver beställa det från Svanen. Ett av hotellen var även så pass nytt att 
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datamaterialet inte skulle bli representativt då det inte hade några gränsvärden att jämföra med 

från tidigare. Men det skulle lika gärna kunna vara så att hotellet inte vill dela med sig till 

allmänheten av den interna informationen. Detta då det eventuellt inte finns några minskningar 

på gränsvärdena och hotellen således väljer att inte visa resultatet. Angående resultatet för 

vattenförbrukningen var det även där två bortfall och gällande avfallshanteringen tre bortfall. 

Dock var kemikalieförbrukningen det gränsvärde som generellt sett var svårast att få in.  

 

Det vore även intressant och se om samma undersökning skulle ge samma resultat om man 

studerade andra Svanenmärkta hotell i andra delar av Sverige eller i andra länder i Norden.  

Skulle det leda till samma resultat och slutsatser? Ett Svanenmärk hotell i ett annat land kanske 

uppfattas på ett annorlunda sätt av samhället? Generellt sett kanske ett hotell som uppfattas som 

legitimt och miljömedvetet i Sverige uppfattas på ett helt annat sätt någon annan stans.  

 

Vad som dock kan konstateras är att en miljömärkning av ett hotell förändrar aspekter av hur vi 

bor, hur vi äter och vilka varor och tjänster vi köper. Genom att integrera CSR i verksamheten 

samtidigt som hotellet är miljömärkt gör en skillnad. Även om samtliga aspekter behöver 

förändras i hela samhället är miljömärkning av ett hotell ett steg på vägen. 
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8. Slutsatser 
 
Kapitel 8 består av sammanfattande kommentarer och slutsatsen som avslutas med förslag till 

vidare forskning inom området. 

 
 
Då syftet med studien var att undersöka huruvida en miljömärkning av ett hotell kan resulterar i 

positiva miljömässiga- och ekonomiska effekter, finns det trender i studien som bekräftar det. 

Resultaten påvisar ett samband mellan ett hotell som är Svanenmärkt och ekonomiska 

besparingar i form av energiminskning. Studien undersökte även varför hotellen valde att 

miljömärka sig, vad de anser sig fått ut av miljömärkningen samt vilka möjligheter och 

svårigheter miljömärkningen bidrog med. 

 

Dessa gemensamma drag kan härledas: 

 

• Miljömärkning av hotellen har resulterat i positiva miljöeffekter 
 

• Miljömärkning av hotellen har resulterat i positiva ekonomiska effekter 
 

• Hotellen har valt att miljömärka sig med Svanen då de ser det som konkurrensfördel, ett 
svar från samhället som efterfrågar mer miljövänliga hotell, ett krav från kedjan, men 
även ett sätt att systematiskt arbeta med miljöfrågor på ett långsiktigt och hållbart sätt 

 
• Miljömärkningen har bidragit till att strukturera upp miljöarbetet på hotellet samtidigt 

som de ger fördelar vid marknadsföring 
 

• Svårigheter med miljömärkningen har generellt varit den tidskrävande dokumentationen 
och svårigheten att påverka gästerna väl inne på rummet 

8.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
I vidare forskning skulle det vara utav intresse att undersöka Svanenmärkta hotell i övriga 

Nordiska länder för att se om deras miljöarbete har resulterat i positiva miljöeffekter. Det skulle 

även vara intressant att jämföra andra typer av miljömärkningar med exempelvis 

miljöledningssystemet ISO 14001 på olika företag, för att se vad som är mest gynnsamt för 

miljön. 
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10. Bilagor 

Bilaga	  1:	  Intervjupersoner	  
 
Susanne Hellman: 2011-09-21. Arbetar på Miljömärkning Sverige som produktansvarig för hotell och 

logiverksamheter. Svanen certifierar hotellverksamheter runt om i Norden och i Sverige. Det finns idag 

294 hotell och vandrarhem som är Svanenmärkta. 

 

Inger Mattson: 2011-10-05. Arbetar på Scandics huvudkontor som Sustainability Controller. Idag finns 

det 160 hotell i Norden, varav alla svenska hotell som är eller arbetar med att bli Svanenmärkta. 

 

Daniel Åberg: 2011-09-13. Arbetar på Hotell J i Nacka strand som receptionist och är samtidigt 

ansvarig för Svanenmärkningen. Hotell J ingår i Nobisgruppen som har valt att Svanenmärka samtliga 

hotell. 

 

Emil Gammeltoft: 2011-10-04. Arbetar på Hotell Hilton i Stockholm och är inköpsansvarig. Han 

ansvarar för de flesta avtal gällande hotellet och även för Hilton i Malmö. På sidan av det är han även 

ansvarig för miljöarbetet på hotellet. 

 

Lina Eriksson: 2011-10-05. Arbetar på Radisson Park Inn Stockholm Hammarby sjöstad. Hon är 

hotellchef och även ansvarig för receptionen och housekeeping. Hon ansvarar för hotellets responsibility 

buisness vilket gör att hon är ansvarig för miljöarbetet på hotellet. Hotellet tillhör kedjan Radisson 

hotels och är en internationell hotellkedja med över 400 hotell i över 65 länder. 

 

Emma Olsson och Joakim Wiklund: 2011-09-21. Arbetar på Radisson Blue strand Hotell i 

Stockholm. Emma Olsson ansvarar för Housekeeping och delar miljöansvaret med Joakim Wiklund 

som även ansvarar för de tekniska delarna inom hotellet. Hotellet ingår även i Radisson hotels 

internationella hotellkedja. 

 

Mette Faaten: 2011-09-22. Arbetar på Best Western Kom hotell i Stockholm som konferansansvarig 

och är samtidigt ansvarig för miljöarbetet på hotellet. Hotellet tillhör kedjan Best Western Hotels och är 

världens största hotellkedja med över 4 000 hotell i 80 länder. 

 

Therese Hammar: 2011-09-20. Arbetar på Best Western Premier Kung karl i Stockholm som 

hotellchef. Hon är ansvarig för den övergripande verksamheten på hotellet och ansvarar då även för 

miljöarbetet på hotellet. Hotellet ingår även i kedjan Best Western. 
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Bilaga	  2:	  Kriteriedokument	  Svanen	  
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Källa: NORDKLIM 2001, Nordic climate maps, DNMI report 06/01 
 

Hänsyn kan tas vid stora klimatavvikelser från normalår efter godkännande av Nordisk Miljömärkning.  

Om anläggningen har tillgång till noggrannare klimatdata kan Nordisk Miljömärkning godkänna att 

gränsvärdet modifieras. 
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Bilaga	  3.	  Intervjuguide	  
 
Inledningsvis börjar intervjuaren med att förklara för respondenten hur intervjun kommer gå till. Frågar om det är 

okej och spela in. Förklara vad resultat ska användas till och vem som ska läsa det. I slutet ställs frågan om de vill 

vara anonyma, eller om de vill att hotellet ska vara anonymt?  

 
Bakgrundsinformation (öppna upp för en intervju) 
 

• Vill du berätta lite om dig själv och ditt arbete här? 
 

• Vad har du för tjänst på din arbetsplats? 
 

• Under hur lång tid har du varit anställd på hotellet? 
  

Mer strukturerad form (ger möjlighet och jämföra resultaten) 
 
 

• Varför har ni valt att miljömärka er? 
 

• Har du upplevt några svårigheter med att påbörja/genomföra miljömärkningen? 
 

•  Vad tycker ni att ni har fått ut av miljömärkningen? 
 

• Hur bedrivs miljöarbetet på hotellet?  
 

• Hur fungerar kommunikationen mellan miljöansvarig och anställda? 
 

• Vilka positiva effekter uppfattar du att miljömärkningen har haft för hotellet? 
 

• Vilka negativa effekter uppfattar du att miljömärkningen har haft för hotellet? 
 

• Bedömer du att det finns någon koppling mellan ekonomin och miljön? Finns det indikationer på detta?  
 

•  Arbetar hotellet med CSR frågor utöver Svanen?  
 

 
Strukturerad form (ger möjlighet att jämför siffror) 
 

• Vad finns det för möjligheter/svårigheter med att minska energianvändningen? 
 

• Har er energianvändning ändrats sedan ni valt och miljömärka er? Hur mycket? 
 

• Vad finns det för möjligheter/svårigheter med att minska osorterade sopor? 
 

• Har er mängd osorterade sopor minskat sedan ni valt och miljömärka er? Hur mycket? 
 

• Vad finns det för möjligheter/svårigheter med att minska vattenförbrukningen? 
 

• Har er vatten användning minskat sedan ni valt och miljömärka er? Hur mycket? 
 

• Vad finns det för möjligheter/svårigheter med att minska kemikalieförbrukningen? 
 

• Har era farliga kemikalier minskat sedan ni valt och miljömärka er? 


