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Abstract 

The purpose of this paper is to examine how hotels in Sweden work with environmental issues 

today, and the possible opportunities and restrictions for a continued development of their 

environmental practices. The authors have examined three hotels and the organization 

Destination Sigtuna, a network for sustainable tourism, through qualitative methods such as 

interviews, observations and literature studies. The authors have focused on four categories; zero 

waste, sustainable materials, local and sustainable food and sustainable water. All the hotels in 

this paper have one or several environmental certifications, and conduct environmental practices 

through their own commitment. The practice is conducted to different degrees depending on a 

range of circumstances. The opportunities and restrictions that the authors see for development of 

environmental work are commitment, responsibility and the local surroundings among others.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hotell i Sverige arbetar med miljöfrågor idag, samt 

vilka möjligheter och begränsningar som finns för fortsatt utveckling av miljöarbetet. Genom 

kvalitativa metoder som intervjuer, observationer och litteraturstudier har författarna undersökt 

tre hotell och Destination Sigtuna, ett nätverk för hållbar turism, utifrån fyra fokuspunkter: noll 

slöseri, hållbara material, lokal och hållbar mat samt hållbart vatten. Alla de hotell som 

undersökts har en eller flera miljöcertifieringar, samt bedriver ett miljöarbete av eget 

engagemang. Miljöarbetet bedrivs i olika omfång, beroende av olika faktorer i omgivningen. De 

möjligheter och begränsningar som författarna ser för en utveckling av miljöarbetet är bland 

annat engagemang, ansvarskänsla, samt den lokala omgivningen. 
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1. Inledning  
Turism är idag en av världens största industrier och uppgick år 2012 till 837 miljarder Euro i 

internationella exportinkomster.1 Enligt World Tourism Organisation (UNWTO) översteg antalet 

internationella övernattande turister en miljard för första gången någonsin år 2012, med störst 

ökning i Asien och Stillahavsområdet. Den internationella turismen har ökat stadigt sedan 1995 

och visar på en fortsatt ökande trend i UNWTO Tourist Towards 2030.2 Enligt Hunter står 

turismindustrin för 10 % av det totala avtrycket på miljön, där främst resor till och från 

destinationen påverkar naturen negativt.3 52 % av turisterna år 2012 anlände till sin destination 

genom flyg, och ytterligare 40 % genom buss eller bil.4 

När FN:s konferens om mänsklig miljö hölls i Stockholm år 19725 ansågs miljöpåverkan vara av 

en nationell karaktär. Det var inte förrän under 1980-talet som förståelsen ökade för 

miljöproblemens negativa påverkan på en global nivå. Dessa problem delades in i två grupper, 

mänsklig påverkan på miljö i internationell skala såsom klimatförändringar, och nationella 

problem som skövling av regnskog och liknande som hotar jordens ändliga resurser.6 

År 2002 hölls FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Sydafrika och det officiella 

dokumentet för detta möte var Johannesburgdeklarationen som handlade om hållbar utveckling, 

samt en plan för genomförande. Det var först vid den här tiden som utveckling och miljö 

kopplades samman och framtida globala miljöimplikationer tillkännagavs som riktiga problem. 7  

Det finns många fler officiella dokument med riktlinjer, både för globalt och nationellt arbete, för 

en hållbar framtid. Exempelvis Agenda 21 och Deklarationen om Mänsklig Miljö men dessa 

riktlinjer är ofta otydliga och kräver inga direkta åtgärder.8 Allt fler företag och verksamheter har 

en policy för vad de ska göra för ett hållbart miljöarbete. Idag har 33 % av små och medelstora 

företag en miljöpolicy, endast 26 % arbetar dock efter utsatta mål.9 

 

                                                             

1 World Tourism Organization. UNWTO Tourism Highlights 2013 edition 

2 Ibid. 

3 Hunter, Colin. Sustainable Tourism and the Touristic Ecological Footprint, Environment, Development and Sustainability 4: 7–
20. 2002 

4 World Tourism Organization. UNWTO Tourism Highlights 2013 edition 

5 FN. 2014.03.08 

6 Elliott, Jennifer. A. An introduction to sustainable development. Upplaga 3. Oxfordshire. 2006. Sid. 71 

7 Regeringskansliet. Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling. 2002 

8 McIntyre, Linda. The utterly meaningless Agenda 21. Landscape architecture magazine. 2012.08.13 

9 Tillväxtverket. 2014.05.16 



2 

 

1.1. Bakgrund och problemdiskussion 
Gröna konsumenter började dyka upp under 1990-talet, under det så kallade gröna årtiondet då 

environmentalismen spred sig globalt. Under denna tid växte oron för global uppvärmning, 

ozonlaget och miljöförstörelse. Den tydligaste indikationen på konsumentinitiativ var det 

växande antalet människor som var villiga att köpa miljövänliga produkter.10 

Enligt Naturvårdsverkets undersökning påstår sig 91 % av de medverkande i Sverige att de är 

klimatmedvetna, och 74 % anser att de alternativ som är mer miljö- och klimatvänliga är dyrare, 

och att detta är orsaken till varför de inte lever mer miljömedvetet.11 Trots den positiva attityden 

till miljövänliga produkter så förblir marknadsvärdet på dessa produkter fortfarande lågt enligt 

undersökningar i Storbritannien.12 

Efterfrågan på miljövänliga produkter utvecklades till konceptet gröna hotell, där inkluderade 

hotell ska inneha en chef som är villig att göra förändringar för att spara på vatten och energi 

samt minska avfall, samtidigt som de sparar pengar.13 När detta koncept först introducerades så 

var motivationen för att bli ett grönt hotell enbart att förehålla sig till regler uppsatta av staten, 

samt möjligheten att spara pengar. Idag kräver ett växande antal kunder gröna hotell och detta har 

lett till att grön management associeras med hög produktkvalitet, konsumentbelåtenhet och hög 

arbetsmoral hos personal.14 

BioRegional är en välgörenhetsorganisation som arbetar med att upprätta hållbara företag världen 

över. De arbetar med partners på en global skala för att visa att en hållbar framtid kan vara enkel 

och kostnadsvänlig. Det som skiljer organisationen ifrån andra liknande verksamheter är att 

BioRegional tar fram lösningar för praktiska problem för ett hållbart miljöarbete. De arbetar efter 

ett ramverk som de kallar för One Planet Living. Det är en positiv vision av världen, där vi lever 

inom de naturliga resursbegränsningarna i en hållbar framtid.15  

I enlighet med sitt ramverk har BioRegional bland annat med samarbetspartners startat nya 

företag och hjälpt befintliga företag till att minska sitt avtryck på miljön. De har även bidragit till 

att skapa Storbritanniens första storskaliga hållbara samhälle med hundra hem, arbetsplatser och 

faciliteter.16 

                                                             

10 Han, Heesup, Hsu, Li-Tzang (Jane), Kim, Yunhi, Lee, Jin-Soo. Understanding how consumers view green hotels: How a hotel’s 
green image can influence behavioural intentions. Journal of Sustainable Tourism. Vol.18. Nr. 7. 2010 

11 Naturvårdsverket. Allmänheten och klimatförändringen 2008. Rapport 5904 

12 Han, Heesup, Hsu, Li-Tzang (Jane), Kim, Yunhi, Lee, Jin-Soo. Understanding how consumers view green hotels: How a hotel’s 
green image can influence behavioural intentions. Journal of Sustainable Tourism. Vol.18, Nr. 7. 2010 

13 Ibid. 

14 Ibid. 

15 BioRegional. 2014.03.09  

16 One Planet Living. 2014.05.16 
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One Planet Living arbetar efter 10 principer i sitt ramverk. Vi är på ett personligt plan 

intresserade av deras arbete. Vi har valt ut några utav dessa att inrikta oss på då de har inspirerat 

oss till detta arbete, de lyder följande: 

Noll slöseri 

Minska avfall och återvinning av de material som är möjliga. Skapa produkter och anställning 

genom återvinning med slutgiltigt mål att inte lämna kvar något avfall för förvaring. 

Hållbara material 

Användning av hållbara hälsosamma produkter, helst lokaltillverkade, skapade ifrån förnybara 

resurser eller ifrån avfallsprodukter. 

Lokal och hållbar mat 

Välja lokala och säsongsbaserade produkter, ekologisk kost och hållbart och humant jordbruk. 

Hållbart vatten 

Effektivare användning av vatten i byggnader och i produkterna vi köper. Hantering av lokala 

översvämningar och vattenföroreningar. Tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar.17  

1.2. Frågeställning 
● Hur arbetar olika hotell aktivt med miljöarbete i sin verksamhet idag? 

● Vilka möjligheter och begränsningar finns för ett ökat miljöarbete hos olika hotell?  

1.3. Syfte  
I denna studie undersöks hur ett antal utvalda hotell arbetar för en hållbar och miljömedveten 

utveckling idag. Vi kommer granska vad de aktivt gör i sin verksamhet, inte enbart vad deras 

policy påstår att de ska göra. Vi kommer sedan utifrån ovanstående fyra punkter se på vilka 

möjligheter och begränsningar som finns för ett fortsatt utvecklat miljöarbete. Detta kommer att 

vara grunden för den empiriska undersökningen. 

Vi kommer under vår undersökning ta reda på vilka hinder och begränsningar som står i vägen 

för att dessa verksamheter ska effektivisera och utveckla sitt miljöarbete. Även om 

undersökningen äger rum i Sverige är målet med denna uppsats att våra fynd ska gå att applicera 

på hotell och verksamheter världen om. 

 

  

                                                             

17 Ibid. 
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1.4. Avgränsning 
Arbetet har avgränsats till att undersöka hur olika hotell arbetar med miljöfrågor i sin verksamhet 

och vilka möjligheter och begränsningar som finns för fortsatt utvecklande. Med det sagt innebär 

det också att vi måste se hur hotellen arbetar idag med miljöaspekten inom företaget. Vi har 

avgränsat oss till att undersöka hotell i olika storlekar runt om i Stockholms län. 

Vi har valt att inrikta oss på de fyra utvalda fokuspunkterna som tidigare nämnts i inledningen. 

Alla dessa berör hotellverksamheter i olika storlekar med miljöprofiler på något sätt. 

Fokuspunkterna lyder: 

● Noll slöseri 

● Hållbara material 

● Lokal och hållbar mat 

● Hållbart vatten 

1.5. Disposition 
Uppsatsen är hädanefter disponerad enligt följande: 

I avsnitt två (metod) får du läsa om våra metodval och tillvägagångssätt för de undersökningar vi 

har genomfört. Vi lyfter också fram hur vi har gått tillväga vid urvalet av företag och 

respondenter. Utöver konkret information om hur vi har gått tillväga, motiveras också valen som 

gjorts. 

Avsnitt tre (teori) lyfter fram teorier som fungerar som undersökningarnas ramverk. Här finns 

teorier som 4R-ramverket, Det Turistiska Ekologiska Fotavtrycket samt Konsumentmakt. 

I avsnitt fyra (empiri) får du ta del av de undersökningar vi har genomfört för att kunna besvara 

vår frågeställning. Här kan du läsa om hur hotell av olika storlekar jobbar mot en grönare 

verksamhet, och vad deras framtida möjligheter och begränsningar är. 

I avsnitt fem (analys och diskussion) analyserar vi det material som vi har tagit del av i 

undersökningarna. I analysen sammansvetsar vi empirin med de teorier som vi tidigare baserat 

vår kunskap på. 

I avsnitt sex (slutsats) får du läsa om det resultat och de slutsatser vi kan dra utifrån teorierna, 

tidigare forskning samt empirin och analysen. Här besvaras även frågeställningen. 

I avsnitt sju (kritisk granskning) redogörs de brister som finns i samband med de genomförda 

undersökningarna. 
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2. Metod 
För att samla in data som går på djupet, och för att undersöka underliggande problem har vi valt 

den kvalitativa metodiken som inriktning. De vanligaste kvalitativa metoderna som används är 

intervjuer och observationer, och det är även de metoder som kommer användas i denna 

uppsats.18 

De metoder vi har använt oss av i denna uppsats är: 

● Intervjuer 

● Observationer 

● Litteraturstudier 

 

De kvalitativa metoderna ska hjälpa till att besvara följande frågeställning:  

● Hur arbetar olika hotell aktivt med miljöarbete i sin verksamhet idag? 

● Vilka möjligheter och begränsningar finns för ett ökat miljöarbete hos olika hotell? 

 

Samtliga hotell som medverkat i denna studie har haft en eller flera miljöcertifieringar att förhålla 

sig till. Detta tror vi kan ha påverkat resultatet i viss mån, då vi ursprungligen ville intervjua 

hotell med olika miljöprofiler. Tidsramen samt respondenternas engagemang har påverkat urvalet 

vilket inneburit att vi fått hålla tillgodo med de kontakter vi fått. 

2.1. Val av metoder 

Deltagande observation 

För att undersöka hur en stor och välkänd hotellkedja arbetar med miljö och hållbarhet i sin 

verksamhet har vi valt att genomföra en kort deltagande observation i kombination med en 

intervju på Hilton Hotell i Stockholm. Observationer används främst när man anser att andra 

datainsamlingsmetoder inte kan ge den ingående informationen som behövs för ett bra resultat.19  

Observationer används med fördel tillsammans med andra metoder som intervjuer, då intervjuer 

säger vad en människa uppfattar att den gör/vad som sker, i kontrast till observationer som visar 

vad en människa faktiskt gör.20 Detta är något vi anser kommer väga tungt för den typ av 

undersökning vi vill göra. Detta är något som vi anser kräver både observation och intervjuer då 

det inte enbart går att förlita sig på vad företag påstår sig göra. Vi anser att en kombinerad 

intervju i samband med detta är nödvändigt för att få en fullständig bild av deras miljöarbete.  

  

                                                             

18 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 2011. Sid.345 

19 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur. 2006. Sid.187 

20 Ibid. 
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Vi skulle exempelvis inte förstå de olika projekten involverade med sophanteringen utan att 

kombinera dessa två metoder. 

Deltagande observationer går ut på att vi som utomstående får delta i hotellets vardag och rutiner, 

då vi kan observera det dagliga arbetet som sker på verksamheten.21  

Intervjuer 

Intervjun som sker i anslutning med den deltagande observationen är en typ av ostrukturerad 

intervju, i den meningen att intervjupersonen måste få tala fritt om sitt kunskapsområde. Denna 

typ av intervju heter fokuserad intervju, och innebär att intervjuaren inte behöver förbereda ett 

slutgiltigt frågeformulär eller en checklista. Istället väljs ett antal teman och ett fåtal frågor ut 

som intervjun ska följa. Intervjupersonen får tala fritt så länge intervjun håller sig inom dessa 

ramar.22  

Denna intervjutyp kommer användas för samtliga intervjuer i denna uppsats. Dock är en 

utmaning med detta intervjusätt är att intervjuaren, i möjlig mån, måste kunna förutse vart 

intervjun leder och vid enstaka tillfällen specificera de svar som kommer in, annars riskerar man 

att få in onödigt mycket material som försvårar bearbetningen. En positiv aspekt med en 

fokuserad intervju är att analysarbetet blir lättare att utföra i och med att strukturen på intervjun 

utformas i förväg, vilket är viktigt med den tidsramen detta arbete har att tillgå.23 

Litteraturstudier 

För att komplettera intervju och observation genomförs litteraturstudier inom uppsatsens ramar. 

Denna typ av metod kan angripas på olika sätt, dock har vi i denna uppsats använt metoden på ett 

problemorienterat sätt, där vi väljer källor efter de forskningsfrågor vi har tagit fram. 

Litteratursökningen kan ske parallellt med insamlandet av annat empiriskt material och det är så 

vi har gått tillväga. Vid denna typ av metod läggs ännu större vikt vid urval och källkritik, än vid 

andra metoder, då det finns otroligt mycket material att tillgå.24 

Alla typer av källor måste granskas för att få en bild av hur tillförlitlig informationen är. 

Litteratursökning kan innefatta många typer av dokument och avhandlingar, som t.ex. tryckta 

broschyrer, rapporter, artiklar, webbsidor, statistiskt material osv.25 Denna uppsats kommer 

innefatta en majoritet av dessa källtyper. 

  

                                                             

21 Ibid. Sid.189 

22 Ibid. Sid.162 

23 Ibid. Sid.162 

24 Ibid. Sid.124 

25 Ibid. Sid.124 
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2.2. Genomförande 

Deltagande observation 

Den kombinerade intervjun och observationen på Hilton Hotell i Stockholm gjordes med 

miljöansvarig på Hilton Hotell. Observationen ägde rum den 27 mars 2014 på plats på hotellet. I 

direkt anslutning till intervjun genomfördes en deltagande observationen av hotellets “back-

stage” områden d.v.s. köket, soprum och källare. Observationen pågick i 20 minuter. Under 

observationens gång ställdes även frågor om det som observerades för att få en djupare förståelse. 

Efter observationen slut antecknades informationen ner. (Se bilaga 2 för anteckningar) 

En nackdel med observationsstudier är att forskaren som deltar i en grupp/ett företag, kan 

påverka de medverkande och därmed påverka slutresultatet. Det går att undvika skevhet i viss 

mån, bland annat ska forskaren undvika att ha en personlig relation med den grupp som studeras, 

då forskarens tidigare kunskaper kan påverka analysen. Fördelarna med observationer överväger 

dock de negativa, då observationsstudier ger värdefull data som är svår att samla in på annat 

sätt.26 

Intervjuer 

Det finns både för- och nackdelar med intervjuer. Intervjuer är en flexibel metod som tillåter 

forskaren att följa upp svaren och ta reda på underliggande motiv och känslor. Dock är det en 

tidskrävande metod som lämpar sig för större projekt.27 I och med uppsatsens ämnesval fungerar 

intervjuer även till ett mindre projekt som detta. På grund av tidsramen har därför en del av 

intervjuerna i arbetet behövt göras över telefon och mail. Första prioritet har varit att genomföra 

intervju på plats, men när detta inte har varit möjligt har telefon varit att föredra. Respondenten 

för Hotell Kristina föredrog dock mailintervju över en telefonintervju.  

Intervju med hotellpersonal 

Varje intervju pågick i cirka 30 minuter och ägde rum både på plats på hotellen, genom mail samt 

telefonkontakt, beroende på vad kontaktpersonerna var villiga att bidra med. Anteckningar fördes 

under alla intervjuerna: en person var ansvarig för att leda samtalet medan den andre antecknade. 

(Se bilaga 2 för anteckningar) 

Intervju med Destination Sigtuna 

En intervju med Camilla Zedendahl (VD på Destination Sigtuna) gjordes över telefon den 17 

April, 2014 som varade cirka 40 minuter. Detta på grund av att det inte var möjligt för oss att 

besöka henne i Sigtuna. Då intervjun skedde över telefon antecknades de viktigaste punkterna ner 

under intervjuns gång, och sammanställdes sedan efter avslutad intervju. (Se bilaga 3 för 

anteckningar) 

                                                             

26 Bell. Sid.190 

27 Ibid. Sid. 158 
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Litteraturstudier 

Litteratursökningen pågick parallellt med insamlandet av annat empiriskt material och utgick från 

forskningsfrågorna samt de fyra fokuspunkterna. För att få en bred bild av det studerade ämnet 

söktes information inom alla dessa fyra punkter. Sökningen skedde till största delen på Internet, 

samt på databaser för vetenskaplig litteratur. Den inhämtade litteraturen består bland annat av 

rapporter och statistik från myndigheter som Naturvårdsverket och Nordiska Ministerrådet, samt 

vetenskapliga artiklar från tidsskrifter som Journal of Sustainable Tourism och Hospitality 

Management. 

2.3. Urval 
Med den tidsram som fanns att tillgå valdes dessa metoder och intervjupersoner ut genom en 

kombination av bekvämlighetsurval, samt kontrollerat urval. Bekvämlighetsurval syftar på att 

man väljer de respondenter som är villiga att ställa upp på intervju eller observation inom de 

ramar för tid och resurser som finns att tillgå.28 Med kontrollerat urval menas att de källor som 

används i det empiriska materialet är valda utifrån de forskningsfrågor och avgränsningar man 

tidigare har gjort.29 I detta fall har hämtad litteratur valts utifrån de fyra fokuspunkterna i 

avgränsningen.  

Respondenterna som deltagit i denna studie är Emil Gammeltoft som är miljöansvarig på Hilton 

Hotel Slussen. Han valdes ut på grund av sin kompetens i ämnet. På Hotell Kristina 

mailintervjuades Ewa Wikland som är receptionist- och konferenschef. Vid initial kontakt blev vi 

hänvisade till Ewa då hon var den som hade tid för en intervju. Camilla Zedendahl, VD för 

Destination Sigtuna intervjuades efter rekommendation av Gustaf Onn, studierektor i 

Turismvetenskap på Södertörns Högskola. Destination Sigtuna samarbetar med en mängd olika 

hotell i Sigtuna kommun, och kan därför ge värdefull insikt i hur hotell arbetar med miljöfrågor i 

ett större perspektiv. 

Totalt kontaktades cirka 20 hotell/personer för intervju, utav dessa valde tre personer att delta i 

studien. 

  

                                                             

28 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 2010 Sid.141 

29 Bell. Sid.128 
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2.4. Etikdiskussion 

Information och samtycke 

Vid initial kontakt med tänkta respondenter ska forskaren alltid vara ärlig med studiens syfte och 

mål. Respondenterna ska bli väl informerade om studiens tillvägagångssätt samt hur rapporten 

senare kommer behandlas, och av vilka. Respondenterna ska även samtycka till att delta i studien 

och forskaren ska ta hänsyn till eventuell önskan om anonymitet och konfidentialitet.30 Dessa 

etiska riktlinjer efterlevdes i genomförandet av studien.  

Av de företag vi tog kontakt med var det endast ett fåtal hotell som hörde av sig, där samtliga 

hade mycket tydliga miljöprofiler i sina verksamheter. Det kan tänka sig att de hotell som var 

osäkra på hur deras deltagande skulle ta sig uttryck i rapporten valde att inte ställa upp i studien. 

Konfidentialitet och anonymitet 

Med konfidentialitet menas att läsaren inte ska kunna identifiera respondenterna utifrån de fakta 

som presenteras, och att respondenterna därför är okända för läsaren. Med anonymitet menas att 

respondenterna inte ska kunna identifieras för varken läsaren eller forskaren. Detta betyder att om 

anonymitet utlovas ska det gälla för både forskare och läsare.31 

Konfidentialitet och anonymitet är dock inga krav för studier av den här typen rent generellt, 

dock ska respondenterna frivilligt få välja om de vill vara anonyma.32 Inga sådana önskemål 

förekom, respondenterna i denna studie samtyckte till intervjun och observationen samt var väl 

informerade om sammanhanget detta skulle presenteras i. Därför presenteras respondenternas 

namn i rapporten. Respondenten för Destination Sigtuna hade dock som önskemål att se texten 

som skrevs efter intervjun innan den bifogades i den slutgiltiga uppsatsen. Detta har vi tagit 

hänsyn till, och inte fått någon kritik ifrån respondenten. 

2.5. Validitet och reliabilitet 
Oavsett val av metod måste dessa alltid kritiskt granskas för att få en bild av hur tillförlitlig 

undersökningen och resultatet är. Med validitet menas giltighet och är ett mått på hur väl en 

forskningsfråga mäter och beskriver det forskaren vill att den ska mäta. Detta krävs för att det ska 

finnas belägg för de slutsatser och resultat som tas fram. Reliabilitet är i sin tur ett mått på om de 

tillvägagångssätt eller metoder som använts ger samma resultat om dessa skulle göras om vid ett 

annat tillfälle. Reliabiliteten kan påverkas av många olika faktorer, exempelvis om respondenten 

vid en intervju nyligen varit med om en händelse eller situation som på något sätt påverkat 

dennes åsikter.33  

  

                                                             

30 Bell. Sid.53 

31 Bell. Sid.57 

32 Ibid. 

33 Bell. Sid.117 
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Vid alla intervjuerna i denna uppsats, har samma tema-och intervju-upplägg använts för att inte 

utesluta delar av forskningsfrågorna och avgränsningen, och därmed minska validiteten. De 

respondenter som intervjuats, intervjuades under olika omständigheter, som ovan nämnts, vilket 

kan ha påverkat reliabiliteten. Intervjun med Zedendahl genomfördes över telefon efter arbetstid 

och hon hade därmed gott om tid för frågor. Intervjun med Gammeltoft skedde under arbetstid 

och tidspress från respondentens sida, vilket medförde en påskyndad intervjusituation. Dock 

påverkades inte giltigheten i och med detta då resultaten besvarade de forskningsfrågorna vi ställt 

upp.  

För att reliabiliteten ska bli så hög som möjligt krävs det stor noggrannhet vid hanteringen av 

resultaten. Dessutom är det svårt att garantera reliabiliteten vid kvalitativa undersökningar, då 

dessa handlar om att uppfatta situationer, tolka och ta in intryck, detta gäller speciellt vid 

observationer.34 Vi anser att observationen som genomfördes har en relativt hög reliabilitet i och 

med att den genomfördes på ett tillräckligt organiserat sätt och gav svar på de frågeställningar vi 

hade. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

34 Trost. Sid.78 



11 

 

3. Teori 
I detta avsnitt tar vi upp de teorier vi valt att använda under detta arbete. Enligt Det Turistiska 

Ekologiska Fotavtrycket står turismen för 10 % av de negativa effekterna på miljön. Denna teori 

beskriver hur vi kan minska vårt avtryck på naturen.35 Detta är huvudämnet i uppsatsen.  

Miljön ses också idag som en viktig faktor i helheten av det som bestämmer en destinations 

attraktions- och konkurrenskraft. Detta kan innebära att företags miljöarbete har en direkt 

påverkan på hur kunder uppfattar dem.36 Miljöarbetet kan därför ses som både möjlighet och 

begränsning beroende på hur detta hanteras. I denna uppsats diskuteras detta vidare.   

4R-ramverket tar upp konkreta åtgärder inom miljöpraxis och visar också att alla typer av företag 

kan bedriva ett miljöarbete.37 Detta är relevant då uppsatsen behandlar begränsningar inom detta 

område. 

Konsumentmakt handlar istället om hur kunden idag har makt över företag genom att kunna 

bojkotta eller rekommendera produkter och tjänster. Internet och sociala medier effektiviserar 

kommunikation och informationshämtning.38 Konsumenternas reaktioner kan därför ha 

konsekvenser för hur företag hanterar miljöarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

35 Hunter, Colin.  Sustainable Tourism and the Touristic Ecological Footprint. Environment, Development and Sustainability 4: 7–
20. 2002 

36 Crouch, G. I, Ritchie, J. R. B. The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. 2003. Sid. 6 

37 Azilah Kasim, Dogan Gursoy, Fevzi Okumus & Anthony Wong. The Importance of Water Management 

in Hotels: A Framework for Sustainability through Innovation. Journal of Sustainable Tourism. 2014 

38 Dickinson, Sonia, Kerr, Gayle, Mortimer, Kathleen, Waller, David S. Buy, boycott or blog; Exploring Online Consumer Power to 
Share, Discuss and Distribute Controversial Advertising Messages. European Journal of marketing. 2012. Vol. 46, Upplaga ¾ 
Sid.387-405. 
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3.1. Det Turistiska Ekologiska Fotavtrycket 
Det Ekologiska Fotavtrycket (The Ecological Footprint) tillhandhåller mätbara krav på vad 

naturen klarar av till följd av människans livsstil. Det är en analysmetod som mäter hur stor 

påverkan människan har på miljön, och på vilket sätt vi påverkar. Metoden kan användas för att 

se på miljöavtrycket i det stora hela eller i sektor-specifika, produkt-specifika eller destinations-

specifika miljöavtryck. Detta har Hunter gjort då han tittat på Det Turistiska Fotavtrycket i hela 

turistindustrin (The Touristic Ecological Footprint).39 

Enligt Hunter har de turistiska aktiviteterna, jorden runt, ökat markant de senaste tre till fyra 

årtiondena. Detta har haft en direkt påverkan på miljön, vilket har varit känt sedan länge av 

experter, men är något som har ignorerats av de verksamma aktörerna.40 Målet med Det 

Turistiska Ekologiska Fotavtrycket är att hitta en lämplig balans mellan miljöhållbarhet, en 

positiv turismrelaterad ekonomisk utveckling samt att tillfredsställa turisters och 

lokalbefolkningens behov och krav.41 

Författaren menar att det tidigare uppmätts att turistindustrin står för 10 % av det ekologiska 

fotavtrycket på miljön. Mer specifikt är det de individuella turistprodukterna som ger störst 

avtryck, exempelvis en all-inklusive-resa till en typisk charterort. Dessa typer av resor ger en stor 

miljöpåverkan med transport till och från destinationen och avfall som den enskilde turisten 

producerar.42 Tabell 1 ger exempel på den enskilde turistens avtryck på miljön: 

 
Tabell 1. Påverkan som den enskilde turisten har på miljön och Det Totala Turistiska Ekologiska Fotavtrycket43  

                                                             

39 Hunter, Colin.  Sustainable Tourism and the Touristic Ecological Footprint. Environment, Development and Sustainability 4: 7–
20. 2002 

40 Ibid. Sid.8 

41 Ibid. Sid.9 

42 Ibid.  

43 Ibid. Sid.14 



13 

 

Genom att vara medveten om vad den enskilde turisten bidrar med till Det Totala Turistiska 

Ekologiska Fotavtrycket, innebär att åtgärder kan vidtas för fortsatt hållbar utveckling.44 

Konkurrenskraftig turism 

En destination blir konkurrenskraftig genom att öka sitt turismkapital, och detta görs genom att 

attrahera besökare och tillhandahålla en tillfredställande och minnesvärd upplevelse. Detta ska 

göras på ett vinstdrivande sätt samtidigt som det förstärker välmåendet hos destinationens 

invånare och bevarar destinationens naturliga kapital för framtida generationer.45 

Det finns många dimensioner i en destinations styrkor, och dessa lyder: Ekonomiska, sociala, 

kulturella, politiska, teknologiska och miljömässiga.46 

Tidigare har miljömässiga kostnader inte inkluderats vid uträkning av en destinations ekonomiska 

vinster. Räknas förstörelsen av naturliga kapital in så kan en till syntes mycket konkurrenskraftig 

destination egentligen vara motsatsen. För att utvärdera konkurrenskraften på en destination 

korrekt krävs det att alla kostnader av turismen inkluderas i uträkningen. Trots att det 

miljömässiga perspektivet är relativt nytt så växer betydelsen snabbt både moraliskt sett och i 

praktiken. Allt fler turister väljer bort destinationer som har missbrukat sina naturliga resurser 

och ekoturism har vuxit fram som en alternativ turism för minskat avtryck på miljön.47 

3.2. 4R-ramverket 
Tillgång till rent vatten är idag en självklarhet för människor i många länder. Dock finns det 

fortfarande en problematik med tillgång till rent vatten i större delen av världen. Detta är i sig ett 

stort hot för många turismverksamheter, även om hotell många gånger är de som överkonsumerar 

och förbrukar det vattnet som finns. Enligt Kasim, Gursoy, Okumus och Wong klassas 

överkonsumtion som: all vattenkonsumtion som är överflödig för verksamhetens drift, 

exempelvis droppande kranar och tvätt i halvfulla tvättmaskiner.48 

Att implementera management för vattenförbrukning och ren vattentillgång i turismföretag är inte 

en lätt process enligt författarna. Finansiering, verksamhetens omfång, kunskapsläget och 

omvärlden är alla faktorer som påverkar företagets riktning.49 

  

                                                             

44 Ibid. Sid.19 

45 Crouch, Ritchie. Sid.2 

46 Ibid. 

47 Ibid. 

48 Azilah Kasim, Dogan Gursoy, Fevzi Okumus & Anthony Wong. The Importance of Water Management 

in Hotels: A Framework for Sustainability through Innovation. Journal of Sustainable Tourism. 2014 

49 Ibid. 
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Författarna menar att det finns många anledningar till varför turismindustrin borde engagera sig i 

frågan om effektiv och hållbar vattenförbrukning, bland annat för att: 

1. Turismbranschen är global och är den snabbast växande industrin i världen. 

2. Tillväxten av turismverksamheter och turisttillströmning har redan börjat öka i de områden i 

världen som redan upplever brist på vatten och dåliga vattenresurser, exempelvis Afrika och delar 

av Asien. Detta sätter en stor press på de områden som det redan råder vattenbrist i. 

3. Vattentillgång kan inte garanteras. Som exempel påverkar klimatet hur vattentillgången ser ut, 

vid långa torra perioder kan brist på vatten uppstå. Även olika typer av föroreningar påverkar 

vattentillgången och kvalitén. Detta är något som påverkar turismverksamheter på lång sikt. 

4. Tillväxten av turism kräver framförhållning och en långsiktig approach. Det är nu vi ska 

förebygga framtida problem.50 

I och med detta har författarna vidareutvecklat det befintliga 3R-ramverket för verksamheter som 

jobbar för mindre miljöavfall. De tre R:en står för: ”Reducering”, ”Återanvändning”, 

”Återvinning”. Utöver dessa tre R har författarna lagt till ”Tillgänglighet”. Detta skapar 

ramverket 4R som står för: “Innovativ Reducering”, “Innovativt Återanvändande”, “Innovativ 

Tillgänglighet” och “Innovativ Återvinnig”. 4R-ramverket är till för att hotell och andra 

turismverksamheter ska kunna utveckla och implementera detta i företaget.51 

 

Figur 1. 4R-ramverket för innovativa miljöhållbarhets-approacher
52  

                                                             

50 Ibid. 

51 Ibid. 

52 Ibid. 
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4R-modellen har två dimensioner: kunskap och teknologi. Nedan förklaras modellens alla delar. 

 

IR1: “Innovativ Reducering” kräver liten tillgång till teknologi och kräver dessutom liten 

kunskap. Denna approach passar små turismföretag som har begränsade tillgångar.53 

Exempel på vad ett hotell kan vidta för åtgärder under denna punkt är att förbättra de vardagliga 

rutinerna och vidta smartare och snabbare åtgärder: 

● Vara observant för eventuella vattenläckage på hotellets alla utrymmen och snabbt 

åtgärda felet 

● Inte använda rinnande kranvatten för att tina mat 

● Inte slänga skräp/onödigt papper i toaletten 

● Tvätta endast fyllda tvättmaskiner och diskmaskiner 

● Använda avtorkbara bordsdukar/underlägg istället för tygdukar som måste tvättas 

regelbundet 

● Be gäster att använda vatten sparsamt och ansvarsfullt54 

 

IR2: “Innovativt Återanvändande” kräver stora teknologiska tillgångar men minimal kunskap 

om hur man återanvänder vatten på ett effektivt sätt.55 

Exempel på vad hotell av denna typ kan vidta för åtgärder, är att koncentrera sig på 

återanvändandet av så kallat gråvatten. Gråvatten är förbrukat vatten (avloppsvatten) som har 

använts vid exempelvis diskning, tvättning och dusch. Hotell som inte tillämpar 

miljöhållbarhetsstrategier låter vanligtvis gråvattnet rinna ut i kommunala avloppssystem. Istället 

kan hotell som har tillräckliga resurser återanvända det gråa vattnet till vattning av trädgårdar 

eller för att spola toaletter med.56 Ett annat exempel är att återanvända regnvatten, eller smälta 

snö, då regnvatten är relativt rent och fritt från kemikalier. Vattnet kan senare lagras och 

återanvändas under torra perioder.57 

 

 

  

                                                             

53 Ibid. 

54 Ibid. 

55 Ibid. 

56 Ibid. 

57 Ibid. 
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IR3: “Innovativ Tillgänglighet” kräver istället minimal teknologi men stor tillgång till kunskap 

innan hotell har möjligheten att nå ut till samhället om vattenförbrukningsproblemen.58 

Exempel på vad ett hotell av denna typ kan göra är att bidra med den kunskap de besitter om 

smart, hållbar och effektiv vattenförbrukning. Så även om dessa hotell inte har någon praktisk 

möjlighet att bidra till bättre vattenförhållanden, kan de med sin kunskap nå ut till andra aktörer: 

● De anställda kan nå ut med sin kunskap till gästerna/besökarna 

● Hotellet kan inspirera och lära andra aktörer och hotell för att få med dem i samma 

miljötänkande genom att hålla konferenser, seminarier och föredrag 

● Sammarbeta med olika företag som arbetar mot samma mål59 

 

IR4: “Innovativ Återvinnig” kräver både stor teknologisk tillgång samt tillgång till mycket 

kunskap. Denna approach passar bra till stora hotellverksamheter som har möjligheten att svara 

aktivt på sin höga vattenkonsumtion.60 

 

Exempel på vad hotell av denna typ kan vidta för åtgärder är egentligen oändliga i och med att 

dessa hotell både har de teknologiska och kunskapsmässiga förutsättningarna. Hotellen har 

resurserna för att återvinna smutsigt och ordentligt förorenat vatten till rent och drickbart vatten. 

Denna approach passar stora verksamheter som har budgeten att tillämpa 

miljöhållbarhetsstrategier. Genom att tillämpa innovativ återvinning kan hotellen i sin tur vinna 

bra publicitet och förbättra sin image.61 

3.3. Konsumentmakt 
Grundläggande marknadsteori föreslår att kunden alltid har haft en viss makt över producenter 

och företag när det kommer till efterfrågan av tjänster och produkter. De har möjligheten att 

ignorera, motstå, förändra och kontrollera sina val om produkten och vart de ska köpa den, detta 

är en form av makt.62 

 

 

 

                                                             

58 Ibid. 

59 Ibid. 

60 Ibid. 

61 Ibid. 

62 Dickinson, Sonia, Kerr, Gayle, Mortimer, Kathleen, Waller, David S. Buy, Boycott or Blog; Exploring Online Consumer Power to 
Share, Discuss and Distribute Controversial Advertising Messages. European Journal of marketing. 2012. Vol. 46, Upplaga ¾ 
Sid.387-405. 
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Det har också generellt blivit erkänt att internet ger mer makt till konsumenterna, då detta är en 

stor informationskälla som innebär att kunderna kan fatta välinformerade och begrundande 

beslut. Internet används till mer än enbart information och idag finns många möjligheter för 

kommunikation online. Detta innebär konstanta uppdateringar för kunderna, möjlighet till 

interaktion samt kommunikation med flera individer samtidigt, och det skapar ytterligare en 

förstärkning i kundernas maktposition.63 

Denegri-Knott har undersökt Konsumentmakten (Consumer Power) online och kommit fram till 

fyra konsumentkraftsstrategier;   

 

1. Kontroll över en relation 

2. Information 

3. Gruppering 

4. Deltagande64 

Dessa fyra strategier kan appliceras på bloggare, där bloggaren kan bestämma ifall de vill ha 

någon kontakt med annonsörer samt med vilka. Bloggare kan med andra ord välja vilka de vill 

framhäva och förstärka, och vilka de inte vill ha något att göra med. Information gör att 

människor online har en bättre kunskap om produkter och företag, och detta kan leda till en 

gruppering. Detta innebär att likasinnade individer sammanstrålar online och pratar om 

kampanjer och liknande på ett positivt eller negativt sätt. Deltagande innebär att individer själva 

skapar ett innehåll genom att exempelvis skriva sin åsikt om en viss reklamkampanj.65  

  

                                                             

63 Ibid. 

64 Ibid. 

65 Ibid. 
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4. Empiri 

4.1. Noll slöseri 

Matsvinn - möjligt att undvika? 

Nordiska ministerrådets rapport om matsvinn inleder med att definiera undvikligt och oundvikligt 

matavfall. Med undvikligt matavfall menas mat som har varit och fortfarande är ätligt, detta kan i 

sin tur delas in i matavfallet som sker i köket och matavfallet som blir över efter gästerna. Med 

oundvikligt matavfall menas mat som inte är ätbar, som exempelvis benrester, äggskal och 

kaffesump. Rapporten tar endast upp undvikligt (ätbart) matavfall.66 

Det som har undersökts är utsträckningen av matsvinnet i restaurang- och hotellbranschen i de 

nordiska länderna, Norge, Danmark, Finland och Sverige, och hur man ska förebygga det 

onödiga (undvikliga) matavfallet.67 

 
Figur 2. Matkedjan - från producent och grossister, till besökssektorn och storhushåll.

68 

Figur 2 visar hur stor roll besökssektorn har i matkedjan, då besökssektorn representerar cirka en 

tredjedel av all konsumtion av mat i de nordiska länderna. Enligt norska rapporter köps ungefär 

57 % av all mat in direkt från matproducenterna, och 43 % från grossisterna.69 

                                                             

66 Marthinsen, J.,  Sundt, P., Kaysen, O., Kirkevaag, K. Prevention of Food Waste in Restaurants, Hotels, Canteens and Catering. 
TemaNord 2012:537. Nordic Council of Ministers. Denmark. 2012 

67 Ibid. 

68 Ibid. 

69 Ibid. 
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Rapporter från danska miljöstyrelsen visar att ungefär en miljon måltider serveras per dag av 

publika kök i den vinstdrivande besökssektorn (hotell, restaurang och café), och att dessa 

måltider resulterar i 80 000 ton matavfall per år. Andra siffror från EU (Eurostat 2006) visar att 

148 000 ton matavfall slängs i Danmark.70 Andra studier gjorda av University Aarhus i Danmark, 

estimerar att 40-75 % av detta matavfall går att undvika. Liknade resultat finns för de andra 

nordiska länderna som undersökts i Eurostats studie: Finland – upp till 143 500 ton matavfall/år, 

Norge – upp till 176 500 ton matavfall/år och Sverige – upp till 350 000 ton matavfall/år.71  

Dessa siffror representerar hela besökssektorn (hotell, restaurang och café) och innefattar både 

undvikligt och oundvikligt matavfall. Siffrorna från Eurostats undersökning visar att Sverige 

ligger i toppen för störst matsvinn i besökssektorn.72 Enligt liknande studier gjorda i England, 

som går att applicera på de nordiska länderna, visar att 67 % av matavfallet går att undvika. 

Alltså är mer än hälften av matsvinnet onödigt matavfall som går att återvinna eller spara in på. I 

genomsnitt skulle de nordiska länderna tillsammans kunna spara in på cirka 456 000 ton 

matavfall per år.73 

Åtgärder för matsvinn  
På grund av detta matsvinn har åtgärder vidtagits av olika parter. Bland annat finns idag lagar och 

regleringar om matavfall och mathantering, kampanjer som Mindre matsvinn i Sverige, 

ekonomiskt stöd från regeringen i alla de nordiska länderna för projekt och studier om matsvinn, 

samt miljöcertifieringar på råvaror och produkter.74 Utöver dessa åtgärder har Nordiska 

Ministerrådet tagit fram en guide till en hållbar, miljövänlig och lönsam köksdrift, med fokus på 

mathanteringen. Guiden ger konkreta exempel på hur kök i olika storlekar kan minska 

matavfallet och därigenom göra ekonomiska vinster, samt värna om miljön.75 

Guidens grundidéer handlar om att i olika steg förbereda och utvärdera storkökets råvaror och 

rutiner. De menar att arbetet sker i fem steg: Observera – kartlägga allt från kökets inköpsrutiner 

till det som sedan ligger på kundens tallrik. Registrera – ta reda på hur mycket det är som slängs 

genom att väga avfallet, och se var det slängs som mest. Rutiner – skapa bra rutiner hos 

medarbetarna. Informera och motivera – sprid kunskap och motivera därigenom medarbetarna till 

ett bättre arbete, samt Utvärdera – ställa upp nåbara mål och sedan mäta effekterna av dessa. 

Detta resulterar i en större motivation att förändra eller förbättra mathanteringen.76 

                                                             

70 Ibid. 

71 Ibid. 

72 Ibid. 

73 Ibid. 

74 Ibid. 

75 Nordiska Avfallsförebyggandegruppen. Kasta mindre mat - Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift. ANP 2012:741. Nordiska 
ministerrådet. Danmark. 2012 

76 Ibid. 
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Konkreta råd för en smartare och bättre mathantering går att finna i Nordiska Ministerrådets 

guide och lyder enligt följande: 

● Menyplanering – Planera menyn efter säsongens råvaror och gör detta samtidigt som 

inköpsplaneringen. 

● Inköp – Vänta med att köpa in färskvaror så länge som möjligt, och reducera därigenom 

utgångna råvaror och produkter. 

● Lagerkontroll – Ha god överblick över lagret och sortera bland annat råvaror och 

produkter efter utgångsdatum. 

● Förvaring – Förvara råvaror och produkter på rätt sätt för att förhindra onödigt avfall. 

Tillagad mat, eller råvaror som blir över, fryses ner på en gång eller vakuumförpackas. 

● Matlagning – Laga mat i omgångar för att förhindra stor mängder rester, följ recept och 

rekommendationerna för antalet personer som ska äta maten. 

● Servering – Använd vikttabell för portioneringen av mat, erbjud kunden olika storlek på 

måltiden, använd mindre tallrikar och skålar och se över serveringen av matbuffén. Träna 

serveringspersonalen på att ta beställningar så missförstånd minskas. 

● Återanvändning av mat – Frys ner råvaror som blivit över vid matlagningen, dessa kan 

exempelvis användas vid soppor, såser och buljong. Använd överblivet bröd till 

krutonger, toast eller ströbröd. Informera gästerna om att de har möjlighet att ta med 

matresterna hem. Ge överbliven mat till matbanker eller organisationer som förser 

behövande med maten.77 

Överbliven mat 

Att ge överbliven mat till matbanker eller organisationer är något som idag fortfarande är relativt 

ovanligt. Enligt Nordiska Ministerrådets rapport var det endast 3 % av besökssektorn som 

använde matbanker som en del i sitt miljöarbete mot matsvinn.78 I Sverige finns det en matbank 

vid namn AllWin som tar hand om olika företags matsvinn och ser till att maten kommer till de 

behövande. Dock finns det regler och lagar att förhålla sig till kring detta.79 

Dessa regler handlar om hur maten ska frysas ned och ommärkas, men enligt Livsmedelsverket 

finns det inga uttryckliga förbud mot att företag skänker bort mat, men de är däremot ansvariga 

för att maten är säker att äta och av tillräckligt god kvalitet.80  
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Enligt lag får butiker sälja varor även efter att de passerat bäst-före datum men ansvaret ligger 

ändå hos dem att varorna är säkra. I Livsmedelsverkets delrapport föreslås vidare lösningar för 

minskat matsvinn, och bland dessa är stödprogram för livsmedelsindustrin, spridning av kunskap 

och en plattform för samarbete över aktörsgränser. Flera av de åtgärder som livsmedelsverket 

föreslår för minskat matsvinn beräknas ge faktiskt vinst till företaget.81 Livsmedelsverket har 

även satt igång ett treårigt regeringsuppdrag som pågår mellan 2013-2015. Detta innebär ett 

samarbete med Jordbruksverket och Naturvårdsverket som ska minska matsvinn i alla led av 

livsmedelskedjan.82  

Innebörden av vad ett minskat matsvinn kan innebära har spridit sig och på ett flertal håll har 

både företag och privatpersoner börjat ta tag i frågan. Tesco, världens tredje största 

snabbköpsgrupp83 har påbörjat ett samarbete med FareShare och ska minska matsvinnet genom 

att återdistribuera 2,300 ton överskott av mat i Storbritannien varje år. Detta samarbete kommer 

bland annat att hjälpa härbärgen för hemlösa. Projektet förväntas spara in fyra miljoner pund 

under första året.84 

Även på olika håll i Sverige kan vi se framsteg i minskningen av matsvinnet. På Rydaholms skola 

får eleverna frukt dagligen genom ett miljöarbete, utsorterad och något övermogen frukt skänks 

från den lokala mataffären till skolan.85 Elever på Kungsholmens gymnasium startade ett projekt 

vid namn Food Circulation där de samarbetar med lokala butiker för att dela ut mat till 

behövande. Flera lokala företagare tog del av samarbetet då de ansåg att matsvinnet var 

onödigt.86 

4.2. Hållbara material 
Den globala konsumtionen har vuxit extremt under de senaste hundra åren. Hot har även börjat 

dyka upp från regeringar om striktare regleringar. Detta har inneburit att företag blivit mer 

pressande att röra sig mot ett hållbart materialflöde. En nyckelstrategi för detta är en ökad 

användning av sekundära material, det vill säga återvunnet material. Ökad återvinning skulle leda 

till en uppskjutning av uttömning av icke-förnybara resurser, samt en minskning av 

energianvändning och utsläpp, samtidigt som det minskar produktionskostander.87  

                                                             

81 Livsmedelsverket. På väg mot ett Sverige med mindre matsvinn, Delrapportering inom regeringsuppdrag för minskat 
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WRAP (Waste & Resources Action Programme) är en organisation i Storbritannien som arbetar 

med att hjälpa människor att återvinna mer och slösa mindre. WRAP hjälper också företag att 

spara pengar genom att förändra sättet de använder sina resurser på. Organisationen uppskattar att 

600 miljoner ton produkter och material träder in på Storbritanniens ekonomiska marknad, men 

att endast 115 miljoner ton av dessa återvinns.88 Naturliga produkter så som sten, timmer (genom 

hållbart tillhandahållande), kork och naturligt gummi är miljövänligt. Återvunnet glas, sten, 

marmor och aluminium bidrar också till en hållbar utveckling.89 

Det finns fortfarande olika typer av avfall idag som inte kan återvinnas eller återanvändas, bland 

dessa är olika pappersmaterial (bland annat näsdukar och pappershanddukar), plastklädda 

kartonger, vissa metallburkar (exempelvis färgburkar och motoroljeburkar) och särskilda 

glasobjekt (glödlampor, porslin, fönsterglas och spegelglas).90 

WRAP talar om Den Cirkulära Ekonomin, i denna modell hämtas inspiration från den biologiska 

cykeln. Något föds, blir mat för något annat, solen ger energi, en individ dör och näringen 

återvänder till jorden så att något nytt kan födas. Idag har vi adopterat en linjär ekonomi, där vi 

skapar, köper och slänger varan när en ny modell dyker upp.91 Denna ekonomi är beroende av 

billiga och lättillgängliga material och fossila bränslen.92  

Om vi istället tänker om och designar produkter och förpackningar som sedan ska återvända till 

sin fabrikant för att återanvändas och skapa nya produkter. Produkterna skulle skapas och 

distribueras med förnybar energi då skulle dagens produkter skulle bli morgondagens resurser. 

Detta innebär dock att alla tillverkare måste anamma detta tankesätt för att det ska fungera.93 Det 

skulle också innebära att vi måste tänka om innebörden av begreppet ägarskap. Om vi istället för 

att köpa en produkt, köpte tjänsten att utnyttja produkten. Tillverkaren skulle då förbli ägaren av 

varan. Detta skulle minska behovet av energi till stor del då återvinningen av materialet skulle 

symbolisera 75 % av den energi som skulle behövas för att tillverka produkten från grunden.94 
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4.3. Lokal och hållbar mat 
Matproduktion påverkar miljön på en rad olika sätt. Exempelvis påverkas ekosystem och den 

biologiska mångfalden i olika grad. Vattenkonsumtionen och användandet av bekämpningsmedel 

har också en inverkan på naturen. Utöver påverkan i en mindre lokal skala, påverkas även det 

globala klimatet i och med transporten för all den mat som produceras. Då matkonsumtion är en 

stor del av turismen är det av större vikt att turismverksamheter tar sitt ansvar.95 

Enligt UNWTO serverades år 2005 cirka 75 miljarder måltider konsumerade av turister. En enkel 

lösning till detta problem är att hotellrestauranger, och andra storkök, köper in lokalproducerad 

mat. Utöver den miljöpåverkan som kan reduceras genom att köpa in mer lokal mat, fungerar 

lokalt odlad mat även som en attraktion i sig själv. Tidigare studier visar potential att uppnå en 

hållbar utveckling genom att köpa in lokal mat och även se det som en attraktionskraft. Studierna 

visar att matkonsumtion spelar en stor roll för utvecklandet av en hållbar turismindustri.96  

Initiativet som bland annat Scandic Hotels i Sverige har tagit, där de valt att endast servera 

ekologiskt och fair-trade kaffe, kan påverka miljön i större utsträckning än man kan tro då 

miljoner koppar kaffe serveras varje år. Även små steg är ett steg i rätt riktning. Storkök som 

fortsätter köper in massproducerad mat för en så billig peng som möjligt, kommer ställa en större 

press på den globala matsektorn som producerar lågprismat. Kundernas efterfrågan på 

närproducerad mat ökar ständigt, vilket många hotell väljer att ignorera av olika skäl.97 

Varför välja lokal mat     

Begreppet lokal mat kan tolkas på olika sätt, vilket kan göra att hotellverksamheter väljer att 

marknadsföra sin mat som lokal. Lokal mat kan innebära mat som är bunden till en region där 

maten är producerad och såld. Det kan även innebära mat som ses som en lokal specialitet som 

inte nödvändigtvis är både producerad och såld inom regionen. Dessa lokala specialiteter kan 

även vara producerade för försäljning utomlands eller andra regioner i samma land. Därför kan 

begreppet lokal mat vara missledande.98 

  

                                                             

95 Gössling, S., Garrod, B., Aall, C., Hille, J., Peeters, P. Food Management in Tourism: Reducing Tourism’s Carbon ‘Foodprint’. 
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Närproducerad mat som producerats och sålts inom regionen är viktig för utvecklingen av ett 

hållbart miljöarbete. Hotellverksamheter borde med fördel välja närproducerad mat på grund av 

en rad anledningar, menar författarna. Den största anledningen är den miljömässiga vinsten som 

bidrar till en grönare matkedja. Närproducerad mat underlättar bevarandet av det lokala 

jordbruket samt gynnar miljön och det lokala landskapet. Detta genom minskade transporter och 

därmed färre utsläpp och mindre kemikalieanvändning. Lokalodlad mat förbättrar den lokala 

ekonomin genom att skapa arbetsmöjligheter hos lokalbefolkningen. Dessutom måste hotell börja 

möta gästernas efterfrågan på lokal mat. Närproducerad mat, även lokala specialiteter, höjer 

attraktionskraften och ökar autenticiteten på destinationen.  Detta bidrar till att fler av de 

besökande turisterna konsumerar den närproducerade maten.99 

4.4. Hållbart vatten 
Då hotellbranschen är en väldigt specifik bransch som riktar in sig på service och tjänster, kräver 

denna också en stor mängd energi, vattenresurser och engångsprodukter. Det resulterar i att 

miljön blir negativt påverkad. Hotellfaciliteter gör ett större avtryck på miljön än andra faciliteter 

i samma storlek.100Verksamheter som idag använder vatteneffektiv teknik tillhandhåller kunderna 

en minst lika bra service genom att använda mindre vatten. Att spara in på vattenkonsumtionen 

kan fungera motiverande för hotellen att styra hur vattnet ska användas. År 2010 förväntades 

vattenförbrukningen uppgå till 2092 liter per år och rum, i ett stort hotell. Att spara in på vatten 

gör att hotell kan, förutom att minska avtrycket på miljö, även spara pengar.101 

Genom att införa ett bevarandeprogram som innebär att minska det onödiga tvättandet av 

handukar och sängkläder, kan ett relativt stort hotell på ca 150 rum, spara cirka 22 700 liter vatten 

och ungefär 150 liter tvättmedel i månaden. Detta ger effekt både på ekonomin samt en hållbar 

miljöutveckling. Enligt Green Hotel Association, medverkar upp till 90 % av gästerna vid ett 

sådant program. Detta sparar cirka 40 kronor per bokat rum.102  

Då den största vattenkonsumtionen sker i hotellrummen, tvättstugan och i köket, kan enkla 

tekniska lösningar i dessa områden ha en stor effekt på den totala vattenanvändningen. Enligt 

Scandic Hotells mätningar år 2002 användes 224 liter vatten per gästnatt. Andra mätningar som 

genomförts i Europa, mäter upp till 440 liter per gästnatt. I Sverige är det relativt vanligt för 

hotell att installera tekniska lösningar som minskar vattenanvändningen, då upp till 60 % av 

hotellen år 2002 hade investerat i sådana lösningar.103 
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Exempel på tekniska lösningar som hotellverksamheter kan implementera i sina verksamheter är 

bland annat snålspolade toaletter och kranar, tvättmaskiner och diskmaskiner som endast sätts 

igång vid full maskin. Samt se över vilken typ av luftkonditionering de har och installera en som 

inte kräver vatten.104 

4.5. Destination Sigtuna 
Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination och är hemkommun till Arlanda flygplats. 

Destination Sigtuna grundades år 1992 och har som uppdrag att stärka kommunens 

attraktionskraft genom ett samarbete mellan kommun och andra aktörer. Zedendahl bär 

huvudansvaret för verksamheten och driver med samarbetspartners ett nätverk för en hållbar 

utveckling för Sigtunas besöksnäring. I nätverket ingår majoriteten av kommunens alla hotell.105 

Hur arbetar besöksnäringen och varför?  

Destination Sigtuna är ett organ som arbetar separat från kommunen och det finns ett samarbete 

däremellan, men det är inte kommunen som styr. Zedendahl berättar att ofta har kommunen redan 

tänkt ut hur de vill arbeta med något och frågar därefter om besöksnäringen skulle vara 

intresserad. I Sigtuna är det tvärtom. Exempelvis projektet palmoljejakt som siktar på att få bort 

all användning av palmolja för att regnskog inte ska skövlas och djur dö på grund av 

plantagerna.106 

Sedan år 2009 har besöksnäringen arbetat utifrån ett nätverk för en hållbar turism. Det var då idén 

att göra något gemensamt föddes. Arlanda flygplats hade vunnit priser för sitt miljöarbete och 

flera av hotellen i kommunen arbetade med hållbar utveckling. Dessa företag blev guider och 

hjälpte till med planering för andra företag. Hotell Kristina hade kunskaper inom ekologisk mat 

och Clarion var först ut med att ta bort palmolja. Det handlar om delad kunskap, säger 

Zedendahl.107 

Idén bakom arbetet måste vara stark och värd att lägga ned tid på. Vi är noga med att visa respekt 

för andras tid, det är mycket begärt av företagen att ta tid från sitt normala arbete för det här. 

Därför försöker vi vara effektiva, agera och åstadkomma saker, fortsätter Zedendahl.108 

Destination Sigtuna arbetar efter en ganska enkel teknik, där aktörer från nätverket samlas kring 

ett bord, en utmaning identifieras och därefter ställs frågan; kan vi lösa det här bättre var för sig 

eller tillsammans?109   
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Ett exempel på detta var laddstolpar för elbilar. Besöksnäringen vill att besökare säkert ska kunna 

ta sin elbil till Sigtuna och då återstod frågan hur detta skulle åstadkommas. Svaret var att var och 

en i nätverket satte upp laddstolpar kring sina anläggningar.110  

Ytterligare exempel på Destination Sigtunas sätt att arbete är frågan om ekologiskt kaffe. 

Zedendahl berättar: Vi satte oss ner och tänkte, gör det någon skillnad om vi alla i nätverket 

serverar ekologiskt kaffe? Svaret är ja, tillsammans serverar vi 1,2 miljoner koppar kaffe varje 

år.111 Detta har inneburit minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, minskad 

övergödning, att 20 fotbollsplaner av mark görs om till ekologisk odling och en bättre miljö för 

jordbruksarbetarna samt en ökad biologisk mångfald.112 

Vår ambition är att kroka arm med så många som möjligt, och varför det? Vi känner ett ansvar, 

det finns mål att dubbla omsättningen i besöksnäringen under de kommande 10 åren. Vi omsatte 

23 miljarder kronor år 2013. Det handlar inte bara om utveckling utan hållbar utveckling. Vi vill 

visa vägen, och våra partners har satt konkurrens åt sidan för detta. Vi tror att tillsammans gör vi 

skillnad, vi delar kunskap och inspirerar andra, säger Zedendahl.113 

Begränsningar 

Destinationsutveckling handlar mycket om varumärke och identitet, men också att man måste 

visa vem man är, inte bara säga vem man är. Man måste våga dela kunskap, och sprida 

informationen. Det finns ett antal begränsningar när det kommer till miljöarbete hos olika företag, 

ekonomi är en av dessa. Bevis på att ekonomin inte styr miljöarbetet finns hos Destination 

Sigtuna. Zedendahl säger: det arbete vi har utfört har vi gjort med egna resurser, egen tid och 

pengar, inte genom bidrag. Kunskap och kompetenser i form av delad kunskap är en 

nödvändighet. Ambition påverkar självklart också. Vad vill företaget göra?114 
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Det är en skillnad på att tjäna pengar och skapa värde. Värde kan betyda mycket, att känna en 

stolthet över det man gör, bli en plats där folk vill mötas, självklart kan det också skära ned på 

kostnader. Men det måste vara långsiktigt, och öppet och generöst.115 Vid förfrågan om huruvida 

företags storlek påverkar potentiellt miljöarbete svarar Zedendahl, både ja och nej. Ett större 

företag har självklart möjligheten att anställa hållbarhetspersonal. Men det viktigaste är 

engagemang. Vad vill ledningen? Det går att åstadkomma med tillräckligt drivkraft. Även om 

kunderna ännu inte har upptäckt ett problem, så varför inte lösa det innan kunderna upptäcker 

det? När vi började med vårt projekt palmoljejakt så var det ingen som kände till vad palmolja 

egentligen var eller vilka effekter det hade på miljön.116 

Ansvar 

Zedendahl anser att ansvaret för miljö och en hållbar utveckling ligger hos var och en. Vi har alla 

en rätt att bestämma över hur vi lever, och företagen kan bestämma över vilka de vill vara. På 

nationell nivå måste det ställas krav, för bland annat infrastruktur om det ska ske en rejäl 

förändring globalt. Du och jag som individer kan inte lösa det. Det är för lätt att säga att någon 

ska bära allt ansvar. Det är ett gemensamt ansvar, alla gör det de kan göra.117 

Allt ansvar kan inte heller läggas på konsumenten. Zedendahl berättar att reseföretag har i 

uppdrag att sälja och förverkliga drömmar. Det är svårt att inkorporera miljöarbete och 

hållbarhetsutveckling i dessa drömmar. Däremot på plats på exempelvis hotellet så kan man se 

och bedöma engagemanget. Man kan känna att man gjort rätt, och få en smak för hotell som 

arbetar med hållbarhet. Man kanske uppskattar ansvarsfulla företag, och det kan skapa en lojalitet 

och återkommande kunder.118 

4.6. Hotell Kristina, Sigtuna 
Hotell Kristina ingår i nätverket Destination Sigtuna, och är en av aktörerna Destination Sigtuna 

arbetar med. Hotellet är i medelstor storlek med 84 rum, och har även lokaler för konferenser. 

Hotellet vann år 2012 Ekoligan, i kategorin konferensrestauranger, för användningen av 60 % 

ekologisk mat och dryck. Målet de kommande åren är att komma upp i 75 % ekologisk mat och 

dryck.119 Detta ska Hotell Kristina åstadkomma med hjälp av sitt miljö- och 

hållbarhetsengagemang. Hotellet var även värd för Green Tourism Camp Scandinavia i början på 

maj år 2014. Representanter från alla delar av besöksnäringen deltog och diskuterade aktuella 

hållbarhetsfrågor och delade kunskap och erfarenheter.120 
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Miljöplan 

Wikland som är receptions- och konferenschef på Hotell Kristina förklarar att det är hotellets 

ledningsgrupp som ansvarar för planeringen av miljöarbetet, och att det idag inte tas in 

utomstående experter för rådgivning. Dock ingår, som tidigare nämnts, Hotell Kristina i 

Destination Sigtuna som tillsammans sätter upp gemensamma miljömål utöver hotellets eget 

miljöarbete. 121 

Specifika mål som Hotell Kristina arbetar mot är mål i deras Svanenarbete, då hotellet är 

Svanenmärkt. Målen för år 2014 är bland annat att minska kemikalieförbrukningen (i exempelvis 

städning), minska vattenförbrukningen med 10 % på varje mätare, vilket innebär att hotellets alla 

avdelningar ska se över sig egen förbrukning och komma med förslag på en egen sparplan. 

Dessutom har hotellet som mål att minska det osorterade avfallet.122 

Miljöarbete i praktiken 

I praktiken jobbar hotellet med varierande områden. Exempelvis erbjuder hotellet sina gäster att 

ladda sin elbil, utöver det vanliga miljöarbetet.123 Wikland förklarar att de enbart köper in grön el, 

och för att undvika onödigt slöseri används inga engångsartiklar. Överblivna matrester tas hand 

om genom sortering och kompostering av Sigtuna kommun. Matavfallet omvandlas sedan till 

biogas. Tidigare hade hotellet en egen kompostmaskin som förvandlade matavfall till jord, som 

sedan användes till hotellets trädgård. Även en del möbler är miljömärkta, och golven är alla 

miljövänliga ekologiskt oljade trägolv. Kontorsvarorna som används är även de miljömärkta. Vid 

städning och tvätt används miljömärkta produkter. Vid underhåll och renovering av hotellet 

försöker Hotell Kristina återanvända det material som går. De underhåller exempelvis rummen 

endast vid behov, och vid tidigare renoveringar av rum har hotellet anordnat en loppmarknad för 

att sälja av den gamla inredningen.124 

Mat och vatten 

Enligt Wikland köper hotellet in lokalproducerade och ekologiska livsmedel och råvaror i den 

mån det går. Köksmästaren köper in bland annat kalv från den närliggande gården Åloppegården. 

Hela djuret köps in och hotellet använder sedan benen för att koka fond på, de mindre fina 

delarna används till färs och långkok. Hotellets kök är KRAV-märkt, och år 2012 serverades 60 

% ekologisk mat, och målet är att höja detta. I dryckesväg serveras endast ekologiskt kaffe och 

biodynamiska viner, vilket hotellets gäster har reagerat väldigt positivt på. De serverar heller 

inget köpt vatten på flaska, utan de kolsyrar sitt eget kranvatten. Gästerna uppskattar att hotellet 

har ett KRAV-märkt kök och serverar ekologiska och biodynamiska drycker.125  
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Utöver det används säsongbaserade råvaror och KRAV-registrerade livsmedel. I samarbete med 

Destination Sigtuna har Hotell Kristina även en biodling för att hjälpa binas överlevnad och bidra 

till en biologisk mångfald genom en ökad pollinering.126 

Hållbar vattenförbrukning är något Hotell Kristina försöker eftersträva enligt Wikland, 

exempelvis genom att installera strypventiler på alla kranar, ha snålspolade toaletter samt att 

endast erbjuda gästerna dusch och inget badkar.127 

Ansvar 

Wikland anser att ansvaret för en hållbar miljöutveckling berör alla, både regering, företag och 

den enskilde individen. Dock menar hon att man som företag har ett större ansvar, och då 

speciellt inom hotell- och restaurangbranschen. Wikland menar att alla företag borde ha som 

lägsta krav att vara Svanenmärkta. Hotell i allmänhet har egentligen inte några begränsningar att 

arbeta med miljöfrågor, förutom att det är dyrare att välja bra miljövänliga alternativ.128 

4.7. Scandic Hotell  

Principer och ansvar 

"Inget företag kan undvika att ta ansvar för miljön och fokusera på miljöfrågor. Därför ska 

Scandic visa vägen genom att kontinuerligt arbeta för minskad miljöbelastning och förbättrad 

miljö. Scandic ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle".129 

Scandic har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan 1994, och idag har kedjan över 120 miljömärkta 

hotell. Det första Svanenmärkta Scandichotellet var 1999 i Oslo, Norge och 2004 var alla svenska 

Scandic Svanenmärkta. Det började med att alla dåvarande 5,000 i personalen 1994 utbildades 

inom ekologisk och social hållbarhet tillsammans med Det Naturliga Steget. Scandic ser 

hållbarhet som en pågående process på både lokal och global skala. Scandics mål är att bidra till 

ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.130 

1996 började Scandic registrera elförbrukning, vattenåtgång, osorterade sopor och 

kemikalieanvändning och blev därmed den första hotellkedjan i världen som publicerar sin 

statistik.131  
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Scandic arbetar efter Det Naturliga Steget som är en organisation som arbetar för att öka takten 

för hållbar utveckling. Detta genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda 

metoder genom ett vetenskapligt beprövat ramverk.132 Scandic följer Det Naturliga Stegets fyra 

systemvillkor som ska vägleda till konkreta åtgärder. I deras vision utsätts inte ett hållbart 

samhälle av;133 

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (kol, olja, tungmetaller som bly). 

2. Koncentrationsökning av ämnen som samhället producerar (hormonsstörande ämnen). 

3. Undanträngning med fysiska metoder (skogsskövling och överfiske). 

4. Människor hindras inte systematiskt ifrån att tillgodose sina behov (via missbruk av politisk 

och ekonomisk makt).134 

Konkret miljöarbete 

Mellan år 1994-1995 minskade Scandic mängden osorterat avfall med 67 %, bland annat genom 

att införa papperskorgar med tre olika fack på hotellrummen. Företaget har även gått ifrån att ha 

en central sopstation till en sopsortering i 22 kategorier. Sedan mitten på 1996 har företaget slutat 

helt och hållet med engångsförpackningar, alltifrån schampooförpackningar till 

smörförpackningar. Detta har resulterat i 370 miljoner färre plastförpackningar per år och har 

även inneburit en ekonomisk vinst för Scandic då detta signifikant minskat deras sopmängd.135 

Sedan år 2001 är Scandics frukost KRAV-märkt på alla svenska hotell, detta för att bidra till ett 

jordbruk utan bekämpningsmedel.136 I övriga nordiska länder finns enligt Scandic motsvarande 

alternativ. Jätteräkor bojkottas av hotellkedjan på grund av att odlingen förstör ekosystem och 

ekonomier. Scandic följer även WWFs riktlinjer för fisk och skaldjur.137 Vid inköp av produkter 

väljer förtaget i största möjliga mån miljövänliga produkter, och kräver dessutom att deras 

leverantörer ska skriva på Scandics leverantörsdeklaration så att hotellkedjan kan mäta och se vad 

leverantörernas miljöarbete går ut på.138  
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Personalen på Scandic har en medvetenhet om att inte slösa på vatten, kranar får inte stå på i 

onödan, och överblivet vatten i karaffer används till att vattna blommorna med. Kranar och 

duschar är vatteneffektiva, och toaletterna är snålspolade. Från att tidigare ha transporterat fyra 

miljoner flaskor vatten till Scandics hotell per år, så satsar nu hotellen istället på kranvatten som 

de själva kyler och kolsyrar i egna returflaskor.139 Alla nya rum inreds med naturvänliga material 

som exempelvis trä, bomull och ull. Vid nybyggnation ska minsta möjliga miljöpåverkan 

garanteras utan att estetiska eller kortsiktiga mål äventyrar hållbarhetsarbetet.140  

Endast förnybar energi köps in till hotell i Sverige och Norge, enligt vad Scandic kallar 

undanträngningsprincipen. Ju fler som väljer förnybar energi, desto mindre blir efterfrågan av 

kol, olja, gas och kärnkraft. Ljusen på hotellrummen är kopplade till nyckeln, så när gästen 

lämnar rummet så släcks allt för att spara energi. Scandic har även cyklar att låna ut till sina 

gäster för att uppmuntra mer miljövänliga alternativ än till exempel taxi.141  

4.8. Hilton Hotell, Stockholm 

Miljöarbete 

Hilton i Stockholm har som mål att bli det mest miljöanpassade Hilton-hotellet i Europa. Idag 

fungerar de som en förebild för andra hotell i samma kedja, då personal från dessa hotell kommer 

på föreläsningar för att lära sig om hur de arbetar med miljömedvetenhet.142 Idag har Hilton 

Hotell Slussen varit Svanmärkt i 10 år, och fick år 2003 pris för Årets Bästa Miljöarbetare. All 

personal på hotellet genomgår en utbildning inom miljökunskap som kallas Ecolearning.143 

Enligt Gammeltoft (miljöansvarig och inköpsansvarig på Hilton Slussen) är miljöarbete en 

ständig process, en dag kan företaget vara på topp, och en annan inte. Samtlig personal på Hilton 

Stockholm är involverade i detta arbete på hotellet. Det finns en ledning som fattar större beslut 

men all personal uppmuntras till att komma med förslag. Den aktiva miljöplanen läggs upp 

internt även om en internationell policy finns tillgänglig som samtliga hotell i kedjan arbetar för. 

“Miljötänket”144 är något som måste finnas med som en naturlig del av arbetsplatsen hos varje 

individ i personalen för att miljöarbetet ska skötas, och detta anser Gammeltoft att de har 

åstadkommit på Hilton Stockholm.145  
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Vad gör Hilton i praktiken? 

Hilton Stockholm strävar efter att använda enbart miljömärkta produkter och var det första 

hotellet i Sverige med att KRAV-märka sin frukostbuffet. År 2011 flyttade 60,000 bin in på 

hotellets tak och honungen serveras på frukosten.146 Miljöarbetet på hotellet har dock gränser i 

form av prislappar, miljövänliga alternativ inkorporeras och används i den utsträckning som 

priset håller sig i någorlunda samma klass som de alternativa produkterna. Det är först nu, i 

mitten på år 2014 som Hilton Stockholm bytt ut sina Lokaflaskor mot kranvatten som de själva 

kolsyrar, detta har inte varit en möjlighet tidigare på grund av inköpskostnader för 

kolsyremaskinerna.147 Alla toaletter och duschar är snålspolande, vilket innebär att de inte slösar 

onödigt med vatten.148 

Tidigare slängdes allt avfall i en enorm container som hämtades regelbundet, idag källsorteras 

soporna i 23 olika kategorier på hotellet. Allt utom vitt porslin går till återvinning eller förvaring, 

då det ännu inte går att återvinna porslin. Några av de mer innovativa lösningarna som Hilton har 

använt sig av är bland annat Från Stearin till Vaccin där ljusstumpar samlas in, smälts ner och 

producerar nya ljus för att sedan säljas vidare, pengarna sedan går till vaccin. Träpallarna som 

blir över på hotellet hämtas av en privatperson som använder dessa som ved för att värma upp sitt 

hus. Oljan som blir över efter matlagning används för att göra skönhetsprodukter som exempelvis 

lypsyl. Matresterna omvandlas till bränsle som driver de lastbilar som åker till Hilton för att 

hämta matavfallet.149 Elektricitet kommer ifrån vind -och vattenverk och uppvärmningen sker 

genom fjärrvärme.150 Allt eftersom inredning behöver bytas ut på grund av slitage (ungefär vart 

tionde år), så byts dessa ut mot miljövänliga alternativ om de finns tillgängliga.151 

Gammeltoft berättar att de själva inte kommit på alla dessa lösningar, utan att förutsättningarna 

för detta arbete beror på den lokala marknaden och de som finns runtomkring. Det var en 

närliggande kyrka som närmade sig Hilton angående projektet Från Stearin till Vaccin och det 

var även en privatperson som frågande angående träpallarnas hantering.152 
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Att källsortera på samma nivå som Hilton gör kräver stort utrymme för förvaring av avfallet, 

hotellet använder sig dessutom av olika maskiner som sparar pengar i långa loppet. Exempelvis 

en maskin som pressar ihop wellpapp för att ta mindre utrymme och kräva färre transporter. 

Innan Hilton Stockholm började med källsortering kostade sophanteringen cirka 200,000 kr per 

år, idag har detta sänkts till 110,000 kr, vilket är nästan en halvering av beloppet.153 

Motivation 

Vid förfrågan om kundernas åsikter och feedback om miljöarbetet säger Gammeltoft att i 

ärlighetens namn så väljer kunderna inte Hilton på grund av detta, utan att det är priset och 

servicen som styr. Däremot påpekar han att de företag som väljer att ha konferens på Hilton 

skulle kunna påverkas av hotellets miljöprofil. Men några direkta kunder får de inte på grund av 

miljöarbetet. Företagets motivation till miljöarbetet handlar om ekonomisk vinning, även om 

detta kräver en del investeringar tas detta igen genom besparingar på lång sikt.154 

Gammeltoft nämner också att tidningen Metro kommer att använda Hilton Slussen som bas för 

Earth Hour cirka en vecka efter vårt besök och rapportera därifrån. Hotellet går fullt ut med 

stearinljus, underhållning och KRAV-märkt mat.155 
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5. Analys och diskussion 

5.1. Miljöpraxis idag 

Som tidigare nämnts i de undersökningar vi har genomfört, bedriver alla de intervjuade hotellen 

samt Destination Sigtuna ett miljöarbete. Miljöarbetet som bedrivs i dessa verksamheter ser olika 

ut, och bedrivs i olika omfång. Hotellen som undersökts har alla en miljöcertifiering och 

därigenom en miljöpolicy att förhålla sig till. Utöver denna miljöpolicy är miljöengagemanget 

olika stort. 

Hilton Hotell i Stockholm är ett stort hotell som är Svanenmärkt, men som även utöver Svanens 

miljöpolicy bedriver miljöarbeten på eget initiativ. Deras miljöarbete har lönat sig både 

miljömässigt och ekonomiskt, och är idag en förebild för andra aktörer och Hilton Hotell jorden 

runt. Bland annat erbjuder Hilton Hotell i Stockholm seminarier och föreläsningar om sitt 

miljöarbete för att inspirera andra och dela med sig av sin kunskap.156 I 4R-ramverket skulle 

Hilton Hotell falla in under IR4: “Innovativ Återvinnig”. IR4 är det högsta stadiet för större 

hotellverksamheter som både har ekonomiska förutsättningarna och teknologiska möjligheterna, 

men även kunskapen.157  

Hilton Hotell har både investerat i teknologi som underlättar deras arbete (kolsyremaskin, 

wellpapp-press), och dessutom sprider sin kunskap både innanför och utanför hotellets väggar. 

Inom innovativa återvinningsmöjligheter har Hilton Hotell även tagit eget initiativ i samarbetet 

med andra. Exempelvis projektet Från Stearin till Vaccin och återanvändningen av de träpallar 

som skänks vidare till en privatperson. Detta skulle kunna innebära att hotellet slipper kostnader 

för återvinning för dessa. Eldandet av ved bidrar till smutsiga utsläpp, men eftersom att denna 

privatperson skulle elda för att värma sitt hem oavsett så ser vi omhändertagandet av trämaterial 

som ett bättre alternativ än huggande av ny ved i skogen.  

Enligt 4R-ramverket kan hotell av denna storlek som bedriver denna typ av miljöarbeten vinna 

både publicitet och positiv image.158 Detta är något Hilton Hotell har åstadkommit, och utöver det 

dessutom gjort stora ekonomiska vinster. Även Scandic Hotell faller in under IR4: “Innovativ 

Återvinnig” då Scandic Hotell har de ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningarna för 

investering av nödvändig teknik samt spridning av kunskap till andra parter. 
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Hotell Kristina arbetar mestadels utifrån Svanens miljöpolicy och ingår dessutom i Destination 

Sigtuna som arbetar för miljöhållbarhet inom turismen i Sigtuna. Hotell Kristinas största 

miljöinitiativ är deras KRAV-märkta kök där de serverar 60 % ekologisk mat. De köper dessutom 

in närodlad och lokal mat i den mån det går, vilket deras gäster också uppskattar.159  

Som tidigare nämnts i undersökningen ökar efterfrågan på lokal och närproducerad mat, då 

gästerna ser detta som en attraktion i sig. I enlighet med Konsumentmakt har kunderna en typ av 

makt över producenterna vid efterfrågan på produkter och tjänster. Vid en ökad efterfrågan kan 

hotellen också öppna upp för att köpa in större mängd närproducerad mat. Konsumentmakt 

uppmärksammar även att kundmakten blivit större i och med internet och den nya typen av 

kommunikation gästerna emellan.160 

Hotell Kristina faller in under IR3: “Innovativ Tillgänglighet” i 4R-ramverket. Innovativ 

tillgänglighet handlar om att sprida den kunskapen man har och knyta kontakter med andra 

aktörer av samma typ, samt samarbeta med dessa. Hotell Kristina ingår i nätverket Destination 

Sigtuna, där samarbete och innovativa lösningar för alla typer av aktörer är huvudpunkten.161 

Även Destination Sigtuna faller in under denna punkt, även om de inte är en enskild aktör. De få 

tekniska lösningarna som Hotell Kristina vidtagit kräver inga större ekonomiska tillgångar. 

Hotellets snålspolade kranar och toaletter är en långsiktig investering som sparar stora mängder 

vatten på lång sikt. 

Enligt Det Turistiska Ekologiska Fotavtrycket, är det de enskilda turismprodukterna som ger 

störst avtryck på miljön. På destinationsområdet är den största delen av konsumtionen mat, vatten 

och engångsprodukter som i sig skapar ett stort avfall.162 Det är dessa handlingar som hotellen 

måste uppmärksamma. Det är enbart genom att vara medveten om gästernas konsumtion som 

man som aktör kan vidta nödvändiga åtgärder.163 
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5.1.1. De fyra fokuspunkterna 
Som tidigare nämnts handlar noll slöseri om att skapa så lite avfall som möjligt, samt återvinna 

och återanvända det avfall som är möjligt. Enligt studier som det nordiska ministerrådet gjort, 

visar det sig att det i Sverige inom besökssektorn slängs upp till 350 000 ton matavfall per år. 

Sverige ligger i toppen bland de nordiska länderna med störst volym av avfall. Dock har ingen 

jämförelse över ländernas antal inkommande turister och befolkning gjorts, vi tror detta har 

influerat helhetsbilden.  

För att minska avfallet måste hotellen kartlägga förbrukningen, införa rutiner som alla anställda 

ska följa samt informera och utvärdera arbetet. Åtgärderna som vidtas går inte att applicera på 

alla typer av hotell då alla verksamheter har olika förutsättningar.164 Enligt 4R-ramverket finns 

det dock inga ursäkter för verksamheter att inte alls bedriva ett miljöarbete, då hotell i alla olika 

storlekar kan bidra på olika sätt. 

Exempelvis använde endast 3 % av besökssektorn matbanker som en del i sitt miljöarbete mot 

matsvinn. Det finns stort utrymme för förbättring inom detta. Bristen på agerande kan tänkas ha 

att göra med företags motvilja att ta ansvar för maten som skänkts vidare, då de överlämnar 

kontrollen ifall det skulle vara något fel på denna. Det kan dock tänkas att de som utnyttjar 

möjligheten till denna överblivna mat är i så stort behov av maten att de inte är oroliga för en 

eventuell matförgiftning.  

Hotell som har de ekonomiska tillgångarna kan utöka sitt miljöarbete genom att använda hållbara 

material i exempelvis sin inredning, och återanvända material i inredningen till annan nytta. 

Detsamma gäller hållbart vatten. Det är svårt för verksamheter i mindre skala att vidta samma 

åtgärder som större verksamheter. Men genom små enkla lösningar som Hilton Hotell och Hotell 

Kristina vidtagit, som att kolsyra sitt eget vatten och därigenom ta bort transporten och 

återvinningen av de köpta vattenflaskorna som tidigare använts, kan stora miljömässiga och 

ekonomiska vinster göras. 

Enligt 4R-ramverket spelar bland annat verksamhetens omvärld och finansiering stor roll för 

företagets miljöinriktning.165 Det spelar ännu större roll när det kommer till att köpa in lokal och 

närproducerad mat och dryck. Omvärlden är viktig då den lokala maten måste finnas att tillgå i 

närheten av verksamheten. En stor tillgång till lokala aktörer som producerar mat krävs för att 

kunna ersätta större delen av maten till ekologisk och närodlad mat. Finns inte den tillgången kan 

företag trots det arbeta innovativt och exempelvis ha en egen biodling.  

  

                                                             

164 Nordiska Avfallsförebyggandegruppen. Kasta mindre mat - Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift. ANP 2012:741. 
Nordiska ministerrådet. Danmark. 2012 

165 Gössling, S., Garrod, B., Aall, C., Hille, J., Peeters, P. Food Management in Tourism: Reducing Tourism’s Carbon ‘Foodprint’. 

Tourism Management 32. 2011. s.534-543 



37 

 

Utöver finansiering och omvärldsfaktorer bestämmer även konsumenterna till viss del hur 

utbudet kommer att se ut. Konsumenterna har möjlighet att bojkotta något om det går emot deras 

principer eller önskemål, alternativt göra reklam genom sociala medier och privat 

kommunikation.166 

5.2. Möjligheter och begränsningar 
5.2.1. Kunskap och ansvar 

Engagemang 

Engagemang påverkar företags miljöarbete starkt. Hållbarhetsarbete är något ständigt pågående 

och kräver engagemang för att fungera. Det finns många enkla åtgärder som både stora och små 

företag kan ta för ett miljöarbete utan ekonomiska ansträngningar, exempel kan återfinnas i 4R-

ramverket. Destination Sigtunas huvudansvariga berättade att varumärke och identitet är otroligt 

viktigt idag, men det handlar också om att visa vilka man är. I denna uppsats har vi inte diskuterat 

innebörden av image och varumärke hos företag, men det ser ut att vara tydligt invävt i företags 

miljöarbete och hur detta speglas utåt.  

Ansvar 

Ytterligare en stor begränsning för ett ökat miljöarbete handlar om ansvar. Det finns ingen 

regelbok för vem som bör ta vilket ansvar, detta kan tänkas leda till en förskjutning av ansvaret 

till andra. Individer har idag tillgång till mer information än någonsin, detta innebär enligt 

Konsumentmakt att de har möjligheten att fatta smartare och mer välgrundade beslut. Vi anser att 

som individer är det vår uppgift att ha en förståelse för de avtryck vi själva lämnar efter oss, att 

förstå konsekvenserna av våra val innan vi fattar dem. Kunskapen leder inte alltid till rätt 

handling men ökar förståelsen och skapar därmed en grund för förbättring. Det är också en 

moralisk fråga huruvida en person agerar utefter det nya kunskapstillskottet men denna 

diskussion tas inte upp här. 

Det Turistiska Ekologiska Fotavtrycket handlar om hur vi kan minska våra avtryck på miljön, det 

är vår livsstil som påverkar. Turism är idag en stor del av den globala ekonomin, och de 

individuella turistprodukterna innebär ett stort avtryck med individens avfall och resor. 4R-

ramverket beskriver olika åtgärder som både företag och individer kan implementera, bland dessa 

anser vi att det viktigaste är hur de kan påverka andra. Företag kan vidarebefordra kunskap till 

individer i form av klienter, och till andra företag så att även de kan bidra till en mer hållbar 

värld.  

  

                                                             

166 Dickinson, Sonia, Kerr, Gayle, Mortimer, Kathleen, Waller, David S. Buy, boycott or blog; Exploring Online Consumer Power to 

Share, Discuss and Distribute Controversial Advertising Messages. European Journal of marketing. 2012. Vol. 46, Upplaga ¾ 
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Sedan 1980-talet har miljöproblem ansetts vara av en internationell karaktär. Turism är globalt 

och även den snabbast växande industrin i världen. Miljön och de negativa effekterna som 

påverkar den är också av global karaktär. Det är enligt oss rimligt att ansvaret och hanteringen av 

dessa också bör vara av samma karaktär. Negativa avtryck på miljön är trots allt en global 

kostnad när det kommer till världens totala värde, både ur ett moraliskt perspektiv och ur ett 

levnadsperspektiv.  

5.2.2. Utveckling 

Samarbete 

Genom samarbeten kan insatser bli större, effekterna mer givande, och information och 

kompetenser delas. Destination Sigtunas samarbete har visat några av de möjligheter som finns 

för denna typ av kollaborationer genom sin framgång. Företag världen över har intima 

samarbeten och bildade kluster för att optimera sina verksamheter och erbjudanden. Det är för oss 

en självklarhet att detta även ska gälla hållbarhetsfrågor. Genom spridd kunskap kan fler företag 

ta del av miljövänligare alternativ och hjälpa varandra att bli bättre och göra mer. 

Scandic Hotell pratar om undanträngningsprincipen när det kommer till att ju fler som väljer 

förnybar energi, desto mindre efterfrågan på icke-förnybar energi. På liknande sätt har 

Destination Sigtuna med sina samarbetspartners bojkottat palmolja.  

Ekonomi 

Ekonomin kan ses både som en begränsning och en möjlighet när det kommer till miljöarbete. 

Större budget innebär möjligheter till att anställa personal specifikt för hållbarhet och 

investeringar i utrustning. Men en stor budget är inte ett måste, miljövänliga åtgärder kan tas på 

många olika nivåer. Det går att börja med små insatser och sedan utveckla detta allteftersom. Små 

företag har dock inte samma möjligheter till sophantering som exempelvis Hilton Hotell, då 

källsortering i många kategorier kräver stort utrymme.  

Ekonomin är trots allt också en möjlighet inom miljöarbete, det finns stor potential för att spara 

pengar. Hilton Slussen har gått från utgifter för sophantering på 200,000 kr till 110,000 kr sedan 

de införde avfallssortering. Samtliga hotell i vår undersökning har gjort stora besparingar på att 

bedriva miljöarbete. 

Skapa värde 

Ett välfungerande miljöarbete kan även skapa värde, detta har många olika betydelser, för 

Destination Sigtuna innebär detta en stolthet för vad de står för. Detta kan sedan bidra till en höjd 

arbetsmoral bland personalen. För andra handlar det om att se ett värde i miljön och vilja minska 

sin påverkan på omgivningen. Detta kan också direkt eller indirekt resultera påverka hotellets 

image och varumärke.  
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4R-ramverket beskriver hur innovativ återvinning kan skapa positiv publicitet och förbättrad 

image hos hotell. Miljöansvarig på Hilton påstod att deras miljöarbete inte hade påverkat antalet 

kunder på hotellet eller dess åsikter om sitt besök. Dock har detta resulterat i uppmärksamhet av 

media för bland annat deras hyllande av Earth Hour under våren 2014, samt många priser för sitt 

innovativa miljöarbete.  

Tänk om 

Miljö är en allt mer betydande faktor för turister, fler väljer bort destinationer där naturresurserna 

har missbrukats och uttömts. Miljön är viktig när det kommer till att fastställa en destinations 

konkurrenskraft, både för att det påverkar turisternas upplevelse, men också på grund av den 

växande moraliska insikten.167  

Som Det Turistiska Ekologiska Fotavtrycket menar så finns det stor problematik med rent vatten 

i stora delar av världen. På flera av dessa ställen har turismen ökat på senare år, i t.ex. Afrika och 

delar av Asien. Det är inte länge hållbart att slösa med resurser som behövs på andra håll i 

världen. Vi hanterar vatten, energi och mat som vi hanterar elektronik och produkter. Vi 

producerar, konsumerar och slänger produkten när något nytt dyker upp. Den linjära ekonomin 

kostar oss mer och mer i takt med att vi tömmer ut resurserna och ackumulerar avfall.  

WRAP talar om den biologiska cykeln, och om hur vi måste inkorporera detta i samhället om vi 

vill ha en hållbar framtid ur ett globalt perspektiv. Det är inte rimligt att vi ska slösa på vatten i 

Sverige när det råder brist på vatten i många andra länder. 

5.2.3. Att agera 

Hantera problem innan de blir problem 

Precis som företag kan använda sig av undanträngningsprincipen för att stöta bort ovälkomna 

tjänster och produkter, på samma sätt kan vi individer använda oss av vår konsumentmakt. I 

Konsumentmakt beskrivs hur vi som konsumenter har möjligheten att ignorera, motstå eller 

förstärka en produkt, dess efterfrågan och rykte. 

Huvudansvarig för Destination Sigtuna pratade om att möta problem innan kunden inser att det är 

eller har varit ett problem. Hållbarhetsfrågan om miljöarbetet är idag ett problem, alla har dock 

ännu inte insett detta. Agerar inte fler aktörer i dessa frågor och börjar arbeta för att minska de 

negativa effekterna på vår värld så kommer vi backa in oss själva i ett hörn. Problem kommer att 

uppstå allteftersom vi tömmer ut våra resurser. Skatter och avgifter kan tänkas dyka upp till större 

grad. Ett tänkbart scenario skulle kunna vara att stat och kommuner måste skapa regleringar och 

bestämmelser som företag och individer tvingas följa om vi inte gör något innan dess. 
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Effektivisera 

Att möta problemet direkt är en möjlighet då detta kan vändas till något positivt för både företag 

och individer. Det finns många fler möjligheter för ett ökat miljöarbete, framförallt inom hotell 

och företag. Genom att effektivisera sättet att utföra miljöarbete på ökar chanserna för att fler 

verksamheter tar del av processen då det inte skulle vara kostnads- eller tidskrävande.  

Flera hotell arbetar redan i rask takt med miljöproblem. Scandic Hotell arbetar efter Det Naturliga 

Steget som vill höja takten på hållbarhetsarbetet, och Destination Sigtuna har lagt upp en 

arbetstaktik som innebär maximal smidighet för de inblandade parterna. En verksamhet 

upptäcker ett problem, möte hålls för att fastställa vad som ska göras åt saken och huruvida de 

bäst kan åstadkomma detta enskilt eller tillsammans. Och sedan gör de det. 

Den lokala omgivningen 

Omgivningen kan påverka ett hotell eller företags möjligheter till miljö-och hållbarhetsarbete 

beroende på vilka verksamheter och resurser som finns i närheten. Detta understryker även 4R-

ramverket. Exempel på hur den lokala marknaden kan bidra med inspiration för denna typ av 

insatser kan ses på hur Hilton Slussen blev närmade av en lokal kyrka för projektet “Från Stearin 

till Vaccin” och hur en privatperson ville ta hand om deras träpallar. Genom en öppen dialog med 

omgivningen, och genom att våga dela med sig av kunskaper och råd så kan fler ta till sig av 

miljösmarta lösningar. 

Framtida förbättringar 

Det finns också alltid möjligheter till förbättringar inom miljöarbeten hos hotell och företag då 

processen ständigt är pågående och måste uppdateras. Med teknologiska framsteg dyker fler 

alternativ upp för att hantera avfall, spara på energi och vatten samt användning av mer hållbara 

material. Exempelvis ser vi stor potential till förbättring inom vattenanvändningen i Sverige. I 

4R-ramveket nämns att gråvatten från duschar och disk skulle kunna återanvändas för att 

exempelvis användas till att spola toaletter med. Sverige har mycket snö och regn och skulle 

därför vara optimalt för samling, lagring och återanvändning av snö och regn. Detta är något vi 

hoppas kommer att inkorporeras mer i hotellverksamheter i framtiden då detta skulle göra en 

mycket större skillnad än bara snålspolande toaletter. 
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6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hotellverksamheters miljöarbeten utifrån de fyra 

fokuspunkterna nämnda i inledningen. Syftet innefattade även att se på de möjligheter och 

begränsningar som finns i samband med miljöarbetet. Det resultat som framkommit går även att 

applicera på andra typer av hotell än de som undersökts i denna studie. Resultaten fungerar även 

som inspiration och förebild för hotellverksamheter internationellt. 

Aktivt miljöarbete 

Resultatet av undersökningen visar att de hotell som undersökts aktivt bedrivit ett miljöarbete. 

Detta miljöarbete har bedrivits med miljöcertifieringar i grunden, men även det egna 

engagemanget har varit en drivkraft.  

 

Enligt studien arbetar de undersökta hotellen med att minska vattenförbrukningen, samt 

effektivisera avfallshanteringen som huvudpunkter. Hotellen prioriterar även lokalproducerad 

mat till viss mån, samt användning av hållbara material. Detta är dock delvis beroende av den 

lokala omgivningen samt hotellets tillgångar och resurser. 

 

Hotellen utvecklar fortlöpande sitt miljöarbete vilket öppnar upp för nya möjligheter och 

lösningar, större insatser och förbättringar kan därigenom göras. 

Möjligheter och begränsningar 

I uppsatsen tas en mängd faktorer upp som spelar in i utvecklingen av hotells miljöarbete. 

Engagemang och ansvarskänsla fungerar som ledstjärna för vilken riktning företagen ska ta och 

vad de är villiga att göra. En god ekonomi är inte en förutsättning för att bedriva ett miljöarbete, 

arbetet i sig kan dock innebära stora besparingar för företaget samt en möjlighet att skapa andra 

typer av värden för företaget och kunderna.  

 

För att Det Totala Turistiska Ekologiska Fotavtrycket ska kunna minskas är det nödvändigt att 

företag börjar arbeta tillsammans. Förutom att de kan göra mer på det här sättet så kan de även 

spara både tid och pengar. Den lokala marknaden har enligt vår undersökning varit både en stor 

inspiration för hotellens miljöarbete men också en konkret faktor som gör flera av deras aktioner 

möjliga. 

 

Empiriskt material pekar på större potential inom möjligheterna för att spara på vatten och mat 

samt ökad användning av miljövänliga och hållbara material. Det finns stor potential att spara in 

på vatten genom att ta tillvara på gråvatten och samla nederbörd. Detta är inte enbart hotellens 

ansvar utan mycket hänger på att teknologin ska göra detta genomförbart utan enorma 

ekonomiska kostnader. Matsvinn skulle minskas mycket drastiskt om fler företag inom hotell, 

restaurang och café tog tillvara på överbliven mat.  
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Genom en Cirkulär Ekonomi skulle besparingar kunna göras inom bland annat ekonomi, energi 

och materialåtgång. Detta kräver dock en skiftning på samhällsnivå med stöd från staten. Ansvar 

och engagemang förblir både den största möjligheten och begränsningen. Detta kan bidra till 

enorma framsteg eller så kan bristen av detta innebära motsatsen. Detta innebär inte enbart en 

skiftning för en bättre miljö, det innebär också att människor och företag måste göra denna 

skiftning mentalt. Tyvärr tvivlar vi på att samhällen världen över är redo för denna typ av 

förändring. Istället för att möta dessa problem nu så skjuts dessa upp tills det är oundvikligt att ta 

tag i dessa.  

 

Detta ämne hade varit lämpligt för ett arbete i större omfång, trots besvarat syfte och 

frågeställningar kvarstår flera luckor som ytterligare borde forskas kring. Se mer i förslag för 

framtida studier. 

6.1. Kunskapsbidrag 
Ekonomin är inte en förutsättning för att ett hotell ska bedriva ett miljöarbete. Detta är en 

pågående process som kan byggas på, och proaktiva åtgärder är möjliga utan ekonomiska 

investeringar. 

Ett företags lokala omgivning har visat sig mycket betydelsefull vid miljöarbete då flera 

verksamheter tillsammans kan visa sig hjälpa varandras intressen. Uttrycket en mans skräp är en 

annan mans skatt, kommer sig väl till pass här. Till vilken grad den lokala omgivningen spelar in 

går inte att säga genom den här undersökningen, men vi ser en stor potential för att WRAPs 

cirkulära ekonomi kan bli verklighet. 

6.2. Förslag för framtida forskning 
De luckor som vi anser behöver fyllas inom detta ämne är bland annat hur mindre hotell tagit sig 

an miljöarbeten och hur dessa idag arbetar för en hållbar miljöutveckling. Då mindre 

hotellverksamheter har större begränsningar i både ekonomi och plats skulle det vara relevant att 

se på deras potentiella möjligheter. Utöver att se på mindre hotellverksamheter, är det överlag 

relevant att undersöka turismverksamheters attityder till miljöarbeten. Liknande undersökning 

som denna kan genomföras i större skala, samt utanför Sverige, då dessa problem är något som 

berör alla hotellverksamheter, oberoende plats i världen. 

Vidare är vi personligen intresserade av kopplingen mellan Konsumentmakt och möjligheten att 

kända profiler kan skapa trender och därmed dra med konsumenter och få dem att agera mot 

miljöproblem och välja vänligare alternativ. 
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7. Kritisk granskning 
Vi är medvetna om de svagheter som finns i genomförandet av denna studie. Dessa svagheter 

innefattar bland annat att vi endast intervjuat de hotell och personer som visat intresse att hjälpa 

oss med denna studie. Som tidigare nämnts i metoden innebär det att vi använt oss av 

bekvämlighetsurval vid val av respondenter. Detta är naturligtvis något som kan ha påverkat 

resultatet av denna studie då vi från början ville undersöka en blandning av hotell både med och 

utan miljöprofiler. 

De hotell och personer som valde att ställa upp på intervju och observationer var alla företag som 

aktivt bedriver miljöarbeten. Det kan tänkas att de valt att ställa upp på grund av just detta, då de 

faktiskt har något att berätta om eller göra reklam för. Destination Sigtuna anser vi visade sig 

vara ganska säljande i intervjun, men detta är något vi haft i åtanke vid analysarbetet. 

Mailintervjun som genomfördes gav tillräckliga svar, men inte riktigt i den nivå som vi förväntat 

oss. Då vi inte hade någon möjlighet att utveckla dessa svar, förblev mailintervjun något 

bristfällig. Vi hade önskat att göra en telefonintervju men detta gick inte att genomföra med 

hänsyn till hotellens arbetssysslor och lediga tid. 

Ursprungligen hade vi velat personligen besöka samtliga hotell för observation, dock var detta 

inte möjligt på grund av deras tidsbrist och engagemang. Denna uppsats syfte var att undersöka 

hur de utvalda hotellen praktiskt arbetar utöver deras miljöpolicy, därför har vi undvikt att titta på 

deras visioner och framtida mål. Detta hoppas vi har kompenserat viss avsaknad av 

observationer.  

I vår studie har vi tagit upp källor med organisationer som handlar utanför Sverige, samt projekt 

som skett i andra länder. Relevansen för detta skulle kunna ifrågasättas eftersom att själva studien 

äger rum i Sverige. Eftersom att vi med denna studie önskar att lyfta fram potential för förbättrat 

miljöarbete så anser vi att dessa källor agerar som nödvändiga förebilder och visar på utrymme 

för utveckling.  

Vi är också medvetna om att man kan ifrågasätta hur vida frågan om hållbart vatten är aktuell för 

Sverige, då det inte råder någon vattenbrist här. Grundvattennivåerna är inte heller något vi har 

tagit hänsyn till i detta arbete. Då denna undersökning även ska fungera som inspiration och som 

en förebild för hotellverksamheter på olika platser, är det fortfarande enligt oss en högst värdefull 

fråga att belysa.  
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WRAP.  

Re-thinking Progress: The Circular Economy. (Video) 2014.05.01 

http://www.wrap.org.uk/content/circular-economy-animations 

WRAP. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tema- och intervju-upplägg för hotellen 

Tema 1 - Miljöplan 

Vem eller vilka lägger upp er miljöplan?  

Tas det in experter utifrån som rådfrågas? I så fall, vilka? 

Hur ser framtiden ut för er ur ett hållbarhetsperspektiv? Vad strävar ni efter i er verksamhet? 

Tema 2 - Miljöarbete i praktiken 

Har ni några specifika mål? Har ni uppnått några mål ännu? 

Har kunderna gett någon feedback om ert miljöarbete? (Åsikter/kritik) 

Hur arbetar ni med detta i praktiken: 

● Noll slöseri 

Avfall och återvinning, energiförbrukning osv. 

● Hållbara material 

Ex. Användning av hållbara och hälsosamma produkter, lokaltillverkade, skapade ifrån 

förnybara resurser eller ifrån avfallsprodukter. 

● Lokal och hållbar mat 

Ex. lokala och säsongsbaserade produkter, ekologiska råvaror och minskning av matavfall 

osv. 

● Hållbart vatten 

Användning av vatten i byggnader och i produkter, vattenförbrukning osv.  

Övrigt 

Hur ofta förnyar ni interiör/underhåller hotellet? Ex. byte av inredning, ommålning. 

Vad är er officiella ståndpunkt om vem eller vilka som bär på ansvaret för hållbarhet? Regering, 

företag, individer?  

Hur stort ansvar tycker du att hotell borde ta gällande miljöhållbarhet? 

Vilka möjligheter och begränsningar tror du hotell har för ökat miljöarbete? 
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Bilaga 2. Intervju och observation med miljöansvarig på Hilton Slussen Stockholm 

Sammanfattat transkript av intervju med Emil Gammeltoft. Meningsväxlingar som inte har någon 

direkt effekt på uppsatsens innehåll har klipps bort då den informationen inte används.  

Intervjuare: Vi kan väl börja med vad ni gör för miljöarbete i praktiken på hotellet. 

Emil Gammeltoft: Innan vi börjar så kan jag passa på att ge er den här (miljödeklaration för 

hotellet) där hittar ni troligen svar på det mesta om vad vi gör i praktiken.  

Intervjuare: (bläddrar igenom broschyren) Då tror jag att vi kan hoppa över den frågan helt 

enkelt. Alla Hilton arbetar efter en policy, eller vision, men vem eller vilka är det som lägger upp 

miljöplanen som ni arbetar efter här? 

Emil Gammeltoft: Det gör vi internt.  

Intervjuare: Det är alltså olika miljöplaner för varje hotell i kedjan? 

Emil Gammeltoft: Ja.  

Intervjuare: Hur ser framtiden ut för hotellet då? Har ni några specifika mål? 

Emil Gammeltoft: Att bli Europas mest miljövänliga hotell. Vi är idag det Hilton hotell som 

kommit längst med miljöarbetet och vi fungerar lite som en förebild för de andra hotellen i 

kedjan. Vi håller mycket föreläsningar och seminarium där vi berättar om hur vi arbetar här. 

Miljö är ett väldigt tungt ämne och jag tycker det är viktigt att blanda in mycket humor.  

Intervjuare: Låt mig gå tillbaka till er miljöplan så att jag inte missat något, hur fungerar det att 

lägga upp miljöplanen?  

Vi gör det som sagt internt, det finns en ledning som fattar alla beslut, men personalen 

uppmuntras till att komma med egna förslag. Vi bestämmer tillsammans vilka satsningar vi ska 

göra. 

Intervjuare: Hur uppmuntrar ni personalen till det? 

Emil Gammeltoft: Vi för en öppen dialog. Kommer personalen med ett förslag som godtas och 

sedan bidrar till förbättringar på arbetsplatsen och eventuella besparingar blir det en egoboost för 

individen och de känner att de utför ett betydelsefullt jobb.  

Intervjuare: Hur får man det att fungera? 

Emil Gammeltoft: Jag tror att det är viktigt att miljötänket är något som är integrerat på hela 

arbetsplatsen. Det måste komma naturligt för personalen om det inte ska bli massa slarv med 

blandning av sopor osv.  

Intervjuare: Hur tycker du att ni lyckats med det? 
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Emil Gammeltoft: Väldigt bra, vi utbildar personalen och ser till att alla vet hur vi arbetar här. 

Men det är väldigt viktigt att konstant uppdatera sig. Miljöarbete är något som pågår hela tiden, 

en dag är man på topp, en annan så är man inte det. 

Intervjuare: Hur fattar ni beslut om vilka investeringar ni ska göra i miljöarbetet? 

Emil Gammeltoft: Jag är ju i huvudsak inköpsansvarig, och har miljöansvaret som något vid 

sidan om. Finns det en miljövänlig produkt i samma standard som de vi använder på någorlunda 

samma prisnivå finns det ingen anledning till varför vi inte skulle köpa in den istället. Det handlar 

mycket om ekonomiska möjligheter, vissa förändringar har vi inte haft ekonomi till att förändra 

förrän nyligen. 

Intervjuare: Så ni fattar alltså miljövänliga beslut så länge det inte kostar företaget mer? 

Emil Gammeltoft: Ja egentligen. Vissa saker är investeringar, vi betalar mer för att installera 

dessa men i långa loppet så kommer de innebära besparingar. Till exempel förut så kastade vi allt 

skräp i en stor container, det kostade oss ca 200,000kr om året, nu källsorterar vi efter 23 olika 

kategorier och det kostar oss nu 110,000kr. Det enda vi inte återanvänder idag är vitt porslin, och 

det är för att det inte går att göra det ännu.  

Intervjuare: Så det är nästan en halvering av utgifter?  

Emil Gammeltoft: Ja, enbart på sophanteringen. Sedan använder vi bara ren el och energisnåla 

glödlampor osv. Allt står i Miljödeklarationen.  

Intervjuare: Hur ofta måste ni byta ut inredning eller interiör?  

Emil Gammeltoft: Ungefär var tionde år målar vi om och byter ut inredning som blivit försliten, 

och då passar vi på att välja miljövänligare alternativ om det finns tillgängligt. Papperskorgar och 

liknande byts ut oftare allteftersom de blir utslitna. 

Intervjuare: Vad säger kunderna om ert miljöarbete? Vad har ni fått för feedback? 

Emil Gammeltoft: Ska jag vara helt krass och ärlig? 

Intervjuare: Ja. 

Emil Gammeltoft: De bryr sig inte överhuvudtaget, det är inte därför de väljer Hilton utan de 

väljer oss på grund av pris och service.   

Intervjuare: Så det har ingen påverkan på deras val av hotell? 

Emil Gammeltoft: Vi har inte upptäckt någon information som tyder på det. Möjligen att det 

spelar roll när konferenser väljer lokal. Däremot så kommer Metro att använda Hilton som sin 

bas för Earth Hour och sin rapport av hur vi spenderar den. Vi kommer servera KRAV-märkt 

mat, ha tända ljus och underhållning. 
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Intervjuare: Hur många personer kan ni ta in i maxantal på en konferens?  

Emil Gammeltoft: Det kan jag ta reda på (ringer 6 samtal). 811 personer. 

Intervjuare: Det är ganska många som väljer er i första hand. Er miljöprofil kanske inte ger er 

direkta kunder, men det ger väl er en fördel? 

Emil Gammeltoft: Jo, nu på lördag så är vi i centrum under Earth Hour. Journalister kommer hit 

och använder hotellet som en bas för hur timmen spenderas. Vi serverar ekologisk mat och har 

uppträdanden med enbart levande ljus.  

Intervjuare: Då tror jag faktiskt att vi bara har en fråga kvar; Vad är din personliga åsikt om 

vem eller vilka som bär huvudansvaret för en hållbar utveckling? 

Emil Gammeltoft: Individen. 

Intervjuare: Vi hade hoppats på att få en rundtur bakom stängda dörrar för att faktiskt se ert 

arbete, men nu undrar vi om det verkligen är nödvändigt. 

Emil Gammeltoft: Det kan vi göra, häng med här.  

(Rundtur i kök) 

Emil Gammeltoft: Som ni ser så använder vi fortfarande Loka-flaskor i glas, från och med 

kommande vecka så kommer de bytas ut. Vi kommer då producera vårt eget kolsyrade vatten, det 

är något vi inte kunnat göra tidigare på grund av kostnaderna för att köpa in maskinerna. 

(Rundtur sopsortering) 

Emil Gammeltoft: Här har vi de olika sorteringskärlen. Ljusstumparna återvinns och görs till 

nya ljus som säljs, det är en del av ett projekt som vi har med en lokal kyrka. Från stearin till 

vaccin, ljusen säljs och pengarna går till vaccin. 

Intervjuare: Det är ett väldigt häftigt projekt, hur har ni hittat det? 

Emil Gammeltoft: Det är faktiskt kyrkan som har gett oss den förfrågningen. Det är inte något 

som är möjligt för alla verksamheter, det är den lokala omgivningen och verksamheterna omkring 

som avgör vilken typ av möjligheter som finns tillgängliga för miljöarbete. Att sortera sopor på 

den här nivån kräver ett väldigt stort utrymme bakom scenerna som små företag ofta inte har 

möjlighet till. Överbliven frityrolja används till att göra skönhetsprodukter som t.ex. lypsyl. Vi 

har också maskiner här som trycker ihop wellpapp så att det ska ta mindre utrymme och innebära 

färre tur- och retur resor med lastbilarna. Matavfallet görs om till bränsle som driver lastbilarna 

som hämtar avfallet. Här är lite träpallar som hämtas upp av en privatperson som använder det till 

att värma sitt hus med. 

Intervjuare: Är det här också något som ni har blivit förfrågade om? 

Emil Gammeltoft: Ja, sedan flera år tillbaka. Och här är porslinet som fortfarande inte går att 

återvinna i dagsläget.   
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Bilaga 3. Telefonintervju med Camilla Zedendahl på Destination Sigtuna 

Intervjuare: Vi har tittat en del på er hemsida, och vi är lite oklara på hur ni fungerar. Är det så 

att ni arbetar med nätverk istället för en gemensam miljöplan? 

Camilla Zedendahl: Nej, vi är helt separata från kommunen, bara en minoritet av oss är ägda av 

kommunen, vi är egna. Destination Sigtuna ansvarar för Sigtunas besöksnäring. Ofta är det 

kommunen som gör en plan och försöker få med besöksnäringen att stötta detta ungefär som: vi 

har tänkt oss såhär, vill ni vara med? 

Men kommunen styr inte besöksnäringen, utan snarare är det så att vi påverkar kommunen. 

Exempelvis vårt projekt med palmolja, det har fått kommunen att ta en offentlig handling genom 

att se oss agera för den orsaken.  

Intervjuare: Vad vill ni åstadkomma? Varför arbetar ni på det här sättet?  

Camilla Zedendahl: Vår ambition är att kroka arm med så många som möjligt, jo och varför? Vi 

känner ett ansvar, det finns mål att dubbla omsättningen i besöksnäringen under de kommande 10 

åren. Vi omsatte 23 miljarder kronor förra året, det handlar inte bara om utveckling utan hållbar 

utveckling. Vi vill visa vägen, och våra partners har satt konkurrans åt sidan och är modiga. Vi 

tror att tillsammans gör vi skillnad, vi delar kunskap och inspirerar andra. Man måste våga dela 

kunskap, och sprida informationen. Vi tror att kunderna uppskattar det.  

Det måste finnas en idé bakom, varför gör vi det här? Jo för att tillsammans för det skillnad. Vi 

satte oss ner och tänkte gör det någon skillnad om vi alla i nätverket serverar ekologiskt kaffe? 

Svaret är ja, tillsammans serverar vi 1,2 miljoner koppar kaffe varje år.  

Det är en skillnad på att tjäna pengar och skapa värde. Värde kan betyda mycket, att känna en 

stolthet över det man gör, bli en plats där folk vill mötas, självklart kan det skära ned på 

kostnader. Men det måste vara långsiktigt, och öppet och generöst. 

Vi kan inte bestämma över någon, idén måste vara stark, någon som är värt att lägga tid på. Vi är 

noga med att visa respekt för andras tid, det är mycket begärt av dessa företag, de tar tid från sitt 

normala arbete till det här. Därför försöker vi vara effektiva, agera och åstadkomma saker.  

Intervjuare: Hur engagerar ni företag och organisationer till att ta del av det här? 

Camilla Zedendahl: Jo, vi har en ganska enkel teknik, vi sätter oss alla runt ett bord, vi 

avgränsar en utmaning och ställer sedan frågan hur arbetar vi bäst för denna orsak? På egen hand 

eller tillsammans. Ett exempel var laddstolparna som vi satt upp i Sigtuna. Vi ville att våra gäster 

ska kunna ta elbilen hit säkert, så vi fråga oss hur vi bäst kunde åstadkomma detta, och kom fram 

till att var och en ska sätta upp laddstolpar vid sina anläggningar. 

Det började egentligen 2009 då vi alla satte oss runt ett bord. Vi hade haft tidigare samarbeten av 

och till i bland annat marknadsföring. Arlanda är ju en del av Sigtuna, och hade vunnit priser, 

många hotell i området hade också ett hållbarhetsarbete. Då föddes idén att göra något 
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gemensamt. Det handlar om delad kunskap, de företag som hade erfarenhet av hållbarhetsarbete 

sedan tidigare blev en typ av guider för de andra företagen och hjälpte dem att kartlägga och 

planera. Hotell Kristina hade till exempel stor kunskap inom ekologisk mat, och Clarion var först 

ut med att arbeta för att sluta med palmolja.  

Intervjuare: Är det fortfarande fler företag som ansluter sig till ert nätverk i dag? 

Camilla Zedendahl: Vi har ju mest hotell och flygplatsen i vårt nätverk men det händer.  

Intervjuare: Hur får man företag att ta miljöfrågan och hållbarhetsarbetet på större allvar? 

Camilla Zedendahl: Vi jobbar ju i Sigtuna, och har avgränsat oss till detta. Men hotell Kristina 

kommer vara värd för ett Bar Camp, där vi försöker dela kunskap.  

Destinationsutveckling handlar mycket om varumärke och identitet, men också att man måste 

visa vem man är, inte bara säga vem man är. Vi är ödmjuka och berättar gärna om hur vi arbetar, 

vi utmanar varandra och vi vill att tanken ska spridas. 

Intervjuare: Tror du företags storlek påverkar om och hur mycket miljöarbete som bedrivs? 

Camilla Zedendahl: Ja och nej. Är det ett större företag så har man självklart möjligheten att 

anställa hållbarhetsfolk. Men det viktigaste är engagemang. Vad vill ledningen? Det går att 

åstadkomma med tillräckligt med drivkraft. Även om kunderna ännu inte har upptäckt ett 

problem, så varför inte lösa det innan kunderna upptäcker det. När vi började med vårt projekt 

palmoljejakt så var det ingen som kände till vad palmolja egentligen var eller vilka effekter det 

hade på miljön.  

Det arbete vi har utfört har vi gjort med egna resurser, egen tid och pengar. Vi har inte fått massa 

bidrag till detta. 

Intervjuare: Det finns många möjligheter för ökat miljöarbete men vilka begränsningar ser du 

för företag? 

Camilla Zedendahl: Ekonomin är självklart en begränsning, det är trots allt ett företag som ska 

gå med vinst. Kunskap, kompetenser i form av delad kunskap. Det ska också vara något roligt. 

Ambition, vad vill man göra? 

Intervjuare: Hur tror du man kan få individer mer engagerade?  

Camilla Zedendahl: Man kan inte lägga allt på konsumenten. Jag är inte helt säker på om jag 

citerar korrekt eller om jag överciterar men Lotte Knutsson på Fritidsresor sade att de 

förverkligar drömmar, säljer drömmar. Det är svårt att sälja hållbarhet i ett sådant paket.  

Däremot när man väl är på plats så kan man se och bedöma engagemanget. Man kan känna att 

man gjort rätt, och få en smak för hotell som arbetar med hållbarhet. Man kanske uppskattar 

ansvarsfulla företag, och det kan skapa en lojalitet och återkommande kunder. 
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Intervjuare: Nu när vi pratar om individen, vem anser du bär ansvaret för hållbarhets -och 

miljöarbete? Är det på regeringsnivå, företagsnivå eller ligger ansvaret hos individen? 

Camilla Zedendahl: Hos alla, det är ett ansvar som vi alla har. Att bestämma över hur vi lever, 

och företagen ska bestämma över vilka de vill vara. På Nationell nivå måste det ställas krav, för 

infrastruktur om det ska ske en rejäl förändring globalt. Du och jag kan inte lösa det, det är för 

lätt att säga att någon ska bära allt ansvar. Det är ett gemensamt ansvar, alla gör det de kan göra. 

Intervjuare: Med Sigtunas stora nätverk för hållbarhet, hur mycket är lokalbefolkningen 

engagerade? 

Camilla Zedendahl: De är viktiga ambassadörer, men vi riktar ju mest in oss på kunder som 

kommer utifrån och från utlandet. Vi har inga speciella projekt för lokalbefolkningen även om de 

får turistguiden till alla hushåll i kommunen.  

Intervjuare: Jag tror att det var min sista fråga faktiskt 

Camilla Zedendahl: Vad bra för om 3 minuter är jag framme med tunnelbannan och då har jag 

slut på tid. 

Intervjuare: Då vill jag ännu en gång tacka för att du tagit dig tid till att prata med oss. 

Camilla Zedendahl: Det var ingen fara, jag var ändå på tunnelbanan så det var bara trevligt men 

nu tar jag påskledigt. 

Intervjuare: Det gör jag också, tack så mycket! 
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Bilaga 4. Mailintervju med Ewa Wikland från Hotell Kristina 

Intervjuare: Vem eller vilka lägger upp er miljöplan? 

Ewa Wikland: Vår ledningsgrupp 

Intervjuare: Tas det in experter utifrån som rådfrågas? I så fall, vilka? 

Ewa Wikland: Inte än så länge 

Intervjuare: Hur ser framtiden ut för er ur ett hållbarhetsperspektiv? Vad strävar ni efter i er 

verksamhet? 

Ewa Wikland: Att hela tiden öka våra poäng i svanen och öka vår procent i inköp av KRAV och 

ekologisk 

Intervjuare: Har ni några specifika mål? Har ni uppnått några mål ännu? 

Ewa Wikland: Vi sätter ju upp nya mål i vårt Svanenarbete, våra mål under 2014 är: 

Fortsätta minska kemikalieförbrukningen. 

Minska vattenförbrukningen, 10 % på varje mätare. Alla avdelningar ska se över sin respektive 

förbrukning och komma med sparplan. 

Minska osorterade sopor 

Intervjuare: Har kunderna gett någon feedback om ert miljöarbete? 

Ewa Wikland: Vi får ofta positiv feedback just på att vi endast serverar dynamiska viner och har 

KRAV märkt kök.  

Intervjuare: Hur arbetar ni med detta i praktiken?: 

● Noll slöseri - Avfall och återvinning, energiförbrukning osv. 

Ewa Wikland: Alla sopor sorteras även matrester tas om hand. Köper endast in ”grön” 

el. Inga engångsartiklar förekommer. 

 

● Hållbara material - Ex. Användning av hållbara och hälsosamma produkter, 

lokaltillverkade, skapade ifrån förnybara resurser eller ifrån avfallsprodukter. 

Ewa Wikland: Vissa möbler är miljömärkta. Köper in lokalproducerade och ekologiska 

livsmedel i den mån det går. Även kontorsvaror använder vi oss av miljömärkta. 

 

● Lokal och hållbar mat - Ex. lokala och säsongsbaserade produkter, ekologiska råvaror och 

minskning av matavfall osv. 

Ewa Wikland: KRAV märkt kök 

Intervjuare: Vi har hört att ni gör eget dricksvatten, samt att ni köper in hela djur som ni 

planerar er meny efter. Stämmer det och skulle du kunna berätta lite mer om det? 

Vi undrar också vad ni gör med matavfallet, hur tas det om hand om? 

Ewa Wikland: Ja det stämmer, vår köksmästare Tobias köper in bl.a. kalv från 

Åloppegård, där köper vi hela djuret och använder ben att koka fond på, köttet får vi 

detaljstyckat och använder även dom mindre ”fina” bitarna till färs eller långkok. Så till 

lunchen kanske det serveras kalvfärsbiffar till lunchen och biffen till middag. Vad gäller 
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dricksvatten i restaurangen så serverar vi inget ”köpe-vatten” utan kolsyrar kranvatten 

själva. Vårt matavfall hämtas numera av Sigtuna kommun och omvandlas till Biogas. 

Innan dess hade vi en egen kompostmaskin som förvandlade matavfall till jord som vi 

sedan använde till trädgården. 

   

● Hållbart vatten - Användning av vatten i byggnader och i produkter, vattenförbrukning 

osv. 

Ewa Wikland: Strypventiler på alla kranar, snålspolande toaletter. Inga badkar, bara 

duschar. 

 

Intervjuare: Hur ofta förnyar ni interiör/underhåller hotellet? Ex. byte av inredning, ommålning. 

Ewa Wikland: Vid behov, men ganska ofta försöker vi återanvända det som går, t.ex. måla om 

m.m. . Vid en renovering av rum så hade vi loppis och sålde den gamla inredningen. 

Intervjuare: Vad är er officiella ståndpunkt om vem eller vilka som bär på ansvaret för 

hållbarhet? Regering, företag, individer? 

Ewa Wikland: Alla! Vi som företag har ett stort ansvar, speciellt inom hotell och 

restaurangbranschen. 

Intervjuare: Hur stort ansvar tycker du att hotell borde ta gällande miljöhållbarhet? 

Ewa Wikland: Alla hotell borde ha som lägst krav att vara Svanenmärkta. 

Intervjuare: Vilka möjligheter och begränsningar tror du hotell har för ett ökat miljöarbete? 

Ewa Wikland: Det finns nog inga begränsningar, dock kostar ju det en del att välja bra 

miljövänliga alternativ. 

 


