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Förord 

 

Vi vill tilldela ett stort tack till våra respondenter som tog sig tiden till att medverka och bidra 

med givande svar till uppsatsen. Utan deras medverkan hade inte denna studie varit möjlig. 

Slutligen vill vi även rikta ett tack till vår handledare och våra opponenter för deras hjälp och 

konstruktiva kritik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Hållbar Destination Sigtuna – En fallstudie om Sigtunas 

hållbarhetsnätverk och dess ekologiska/miljömässiga hållbarhetsarbete 

Författare: Sara Johansson och Afsana Alam 

Handledare: Dennis Zalamans 

Kurs: Kandidatuppsats i Turismvetenskap C, 15hp.                                          

Södertörns Högskola, Stockholm, Vårterminen 2016 

 

Bakgrund: Turismen expanderar ständigt och förväntas öka i både en lokal och 

global skala vilket innebär destruktiva effekter på olika destinationer. 

Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination och utgör en stor del 

av landets besöksnäring. Kommunen har sedan länge haft ett nätverk 

som heter Hållbar Destination Sigtuna. Där arbetar de aktivt med 

samarbeten mellan människor och verksamheter och har genom ett stort 

engagemang skapat en långsiktig hållbarhetsplan om miljöfrågor. 

Syfte: Syftet med denna uppsats var att belysa det ekologiska och 

miljömässiga hållbarhetsarbetet inom Sigtunas hållbarhetsnätverk. 

Uppsatsen syftar även till att undersöka hur destinationen arbetar med 

att upprätthålla den hållbara utvecklingen 

Metod: Den genomförda undersökningen är en kvalitativ fallstudie med en 

induktiv forskningsansats. Det insamlade empiriska materialet består av 

åtta semi-strukturerade intervjuer. 

Slutsats: Studien visade att Hållbar Destination Sigtuna har ett välfungerande 

nätverk där alla aktörer aktivt arbetar mot ett gemensamt 

hållbarhetsmål. Alla aktörer har ett stort miljöengagemang och 

tillsammans strävar de efter att utveckla Sigtuna som destination. Detta 

är en av de största förutsättningarna till varför de kunnat lägga 

konkurrensen åt sidan för att driva ett effektivt miljöarbete. Genom 

olika projekt upprätthålls destinationens hållbarhetsarbete och de 

arbetar aktivt för att få fram nya lösningar till att skapa en hållbar 

destination. 

Nyckelord: Hållbarhet, Ekologi, Miljö, Nätverk, Samarbete, Konkurrens 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Sustinable Destination Sigtuna – A case study about Sigtunas 

sustainable network and it's ekological and enviromental sustainability 

work 

Authors: Sara Johansson and Afsana Alam 

Advisor: Dennis Zalamans 

Course: Bachelor Thesis in tourism studies, 15hp.                                          

Södertörn university, Stockholm, Spring 2016 

 

Background: Tourism is constantly expanding and is expected to increase in both a 

local and global scale, which means destructive effects on different 

destinations. Sigtuna is Swedens fourth largest hotel destination and 

forms a major part of the country's tourism industry. The destination has 

long had a network called Sustainable Destination Sigtuna. They 

actively work with partnerships between people and businesses and has 

through a strong commitment created a long term sustainability plan for 

environmental issues. 

Aim: The purpose of this paper was to highlight the ecological and 

environmental sustainability work in Sigtuna sustainability network. 

The paper also aims to examine how the destination is working to 

maintain the sustainable development. 

Method: The completed study is a qualitative case study with an inductive 

research approach. The collected empirical material consists of eight 

semi-structured interviews. 

Results: The study showed that sustainable destination Sigtuna has a well-

functioning network where all stakeholders are actively working 

towards a common sustainability goals. All players have a commitment 

to the environment and along the bows to develop Sigtuna as a 

destination. This is one of the main prerequisites for why they have 

been able to put competition aside to pursue effective environmental 

work. They have through various projects maintained the destination's 

sustainability work and is actively working to develop new solutions to 

create a sustainable destination. 

Keywords: Sustainability, Ecology, Environment, Networks, Cooperation, 

Competition 

 

 

 

 



 
 

Begreppsdefinitioner 

Ekokommun Det är en samarbetsorganisation som arbetar med frågor som rör 

hållbarutveckling med fokus på ekologi. Som ekokommun är 

kommunen medlem i Sveriges Ekokommuner (Örnsköldsvik, 

2015). 

Fairtradecity Det är en diplomering till kommuner som engagerar sig inom 

rättvis och etisk konsumtion (Fairtrade, 2015). 

Nätverk Är en struktur med enheter. I uppsatsens fall är det företag som är 

kopplade till varande genom relationer (Strobl och Peters, 2013). 

Klimatkompensation Det innebär att man tar ansvar och hanterar klimatpåverkan från 

utsläpp och växthusgaser (Folksam, 2016) 

Avskogning Innebär att det ursprungliga skogtäcket omvandlas till kalhygge, 

åkermark, betesmark eller annan öppen mark (Globalis, 2014). 

Mangroves Olika träd och buskar som lever i tropiska eller subtropiska 

kustregioner där det finns tidvatten över hela världen 

(Naturskyddsföreningen, 2016). 
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1.0 Introduktion 

I detta kapitel kommer bakgrunden till ämnet att presenteras för att ge en inblick i vad 

undersökningen kommer att handla om. Här kommer även problemdiskussion, syfte, 

problemformulering, avgränsning samt en disposition att formuleras. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett av världens mest miljövänliga länder och har bäst förutsättningar för en 

konkurrenskraftig hållbar utveckling enligt World Economic Forum. VisitSweden vill att 

hållbarhet ska bli en given kommunikation och ett gemensamt mål för Sveriges turistiska 

organisationer. Detta på grund av att storstädernas turistiska organisationer har egna miljömål 

istället för att uppmuntra till något specifikt gemensamt mål inom hållbarhetsarbete (Visit 

Sweden, 2014). 

 

År 2014 ökade Sveriges utländska besök med sex procent vilket motsvarade 19,9 miljoner 

besökare. Detta bidrog till att besökarnas konsumtion ökade med 13 procent och den totala 

omsättningen ökade med fem procent. Totalt omsattes 268,5 miljarder kronor inom 

turismnäringen och då denna trend bara visat en fortsatt ökning de senaste åren förväntas 

omsättningen öka ännu mer i framtiden. Även antalet övernattningar i de svenska 

boendeanläggningarna ökade med fem procent (Tillväxtverket, 2015). Regeringen kallar 

turismen för en ny basnäring, detta är på grund av att antalet utländska besökare ökat de 

senaste åren och på så vis fått stor betydelse för den svenska ekonomin. (Landguiden, 2012).  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att trots att turismen förväntas öka i både en lokal och global 

skala innebär detta även ökade destruktiva effekter på destinationer. De svårighet som 

identifieras med den ökade turismnäringen är de biverkningar och skador som uppstår vilket 

belastas på ett icke-hållbart sätt (Buckely, 2012). Den ökande turismen beror på att fler 

människor får bättre ekonomi vilket bidrar till längre och dyrare resor. Redan under 1960-talet 

lades grunden för den energiintensiva globala turismen, då bilismen och det kommersiella 

flyget tog fart. De internationella resorna ökar stadigt och beräknas uppgå till 1,8 miljarder 

resor till 2030 (Gössling och Peeters, 2015). All energianvändning inom turism kommer från 

fossila bränslen eftersom turismen i stort sett beroende av energi. Turismrelaterande 

energianvändning beräknas till tre stycken undersektor: Logi, aktiviteter och transport till och 

från destinationen (Gössling och Peeters, 2015). 

 

Sigtuna är en ekokommun som ligger norr om Stockholm och är Sveriges fjärde största 

hotelldestination. Kommunen ligger nära Sveriges största flygplats Arlanda vilket gjort att 

näringslivet expanderat och nya företag etablerat sig. Detta har även bidragit till att Sigtuna 

blivit en stor och väldigt viktigt del i den svenska besöksnäringen. Kommunen är även ett 

mellan alternativ som slutdestination för en ansenlig del av resenärflödet och inte bara en 

avgångs- och ankomst plats för alla resenärer. Sigtuna kommun arbetar aktivt med en 

långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att samhällsutvecklingen arbetar för att tillgodose 

dagens behov så att de inte äventyrar framtida generationers möjligheter. Sigtuna kommun 
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delar upp sin hållbara utveckling i fyra delar: demografisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, 

ekologisk- och socialhållbarhet (Sigtuna kommun, 2012). 

 

Sigtuna har sedan länge haft ett hållbarhetsnätverk som heter Hållbar Destination Sigtuna. De 

arbetar aktivt med samarbeten mellan människor och verksamheter och har genom ett stort 

engagemang skapat en långsiktig hållbarhetsplan om miljöfrågor. Hållbar Destination Sigtuna 

har sedan 2009 arbetat tillsammans med besöksnäringen genom en gemensam vision: 

”Tillsammans gör vi skillnad”. Nätverket beräknar årligen sina koldioxidutsläpp och 

klimatkompenserar därefter genom att plantera träd i Malawi. De erbjuder även gratis 

laddstolpar för elbilar vid deras anläggningar. På grund av satsningen genom laddstolpar har 

Sigtuna kommun placerat sig på fjärde plats i Sverige när det kommer till antalet laddstolpar. 

Sigtuna kommun är en Fairtrade city och genom nätverkets satsning på biodling bidrar även 

kommunen till biologisk mångfald (Hållbar Destination Sigtuna, 2016). 

The global Top 100 är en lista som rangordnat världens 100 mest hållbara destinationer. 

Skapandet av initiativet gjordes gemensamt av TravelMole, Vision on Sustaniable Tourism, 

Totem Tourism och Green destination. Bland dessa 100 finns två svenska destinationer, 

Sigtuna och Kosterhavet-ytre Hvaler National park som delvis är norskt. Ett utav de 

bedömningskriterier som finns är att destinationen arbetar hårt för att göra skillnad. Detta är 

Sigtunas huvudidé bakom deras samarbete (Hållbar Destination Sigtuna, 2016). 

 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Hållbar utveckling som begrepp etablerades 1987 då Bruntlandsrapporten lanserades. Det var 

inte förrän denna rapport gjordes känd som hållbar utveckling som begrepp utökades och 

kunde etableras från miljömässig utveckling till frågor som rör social och ekonomisk karaktär. 

Rapporten belyser sambandet mellan den ekologiska krisen och de ekonomiska och sociala 

klyftorna på en global nivå. Begreppet utgör en form av riktlinje för hur människan bör sträva 

för att förbättra livsvillkoren (Corell och Söderberg, 2005, s. 31). I rapporten rekommenderas 

följande begreppsbestämning av hållbar utveckling: ”En utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(World Commission on Environment and Development, 1987:8). Det finns dock inga 

specifika direktioner för hur den praktiska tillämpningen ska gå till och detta anses enligt 

vissa vara nackdelen med begreppet (Corell och Söderberg, 2005, s. 32). 

 

Den miljömässiga hållbarheten innefattar likväl hållbar försörjning som miljöskydd. Jordens 

resurser kan inte ses som rikliga då mycket riskerar att faktiskt utrotas (Buckely, 2012). 

Naturen bör inte bara skyddas för sin egen betydelse utan även för att framtida generationer 

ska kunna nyttja naturmiljön som en möjlighet. Därför måste jordens resurser användas på ett 

nyttigt sätt och ekosystemets produktionsförmåga måste göras trygg (Choi & Sirakaya, 2006). 

 

Begreppet Hållbar turism tillämpas direkt från definitionen av hållbar utveckling ”turism som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
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sina behov”. I en mer praktisk term ska hållbar turism därför inte överstiga den sociala, 

miljömässiga och ekonomiska bärförmågan hos en destination (Weaver, 2010, s. 2-3). 

 

Sigtuna kommuns hållbarhetsnätverk innefattar bolaget Destination Sigtuna, fjorton 

konferens- och hotellanläggningar samt Stockholm Arlanda Airport. De arbetar tillsammans 

med att marknadsföra destinationen som en hållbar destination genom deras stora satsning på 

miljöarbetet (Hållbar Destination Sigtuna, 2016). Ju större samarbetet är mellan olika aktörer i 

ett nätverk desto mer konkurrenskraftiga kan en destination bli. Detta innebär att nätverket 

aktivt bör arbeta med hanteringen av destinationen samt skapa enhetliga reglementen och 

överenskommelser (Zehrer et al, 2014). 

 

Med detta som ingångspunkt har författarna valt att fördjupa sig inom Sigtuna kommuns 

hållbarhetsnätverk och göra en fallstudie för att kunna få en djupare förståelse över hur 

nätverket samarbetar för att upprätthålla deras miljömässiga/ekologiska hållbarhets arbete. 

 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syfte är att belysa det ekologiska/miljömässiga hållbarhetsarbetet inom Sigtunas 

hållbarhetsnätverk samt undersöka hur destinationen arbetar med att upprätthålla den hållbara 

turismutvecklingen. 

 

 

1.4 Problemformulering 
 

1. Hur arbetar nätverket konkret med att upprätthålla destinationens hållbarhetsarbete med fokus 

på den miljömässiga/ekologiska hållbarheten? 

2. Varför väljer konkurrerande aktörer att ha ett gemensamt hållbarhetsarbete och tillsammans 

driva miljöfrågor? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Den hållbara utvecklingen består utav tre dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den 

miljömässiga utvecklingen. I denna uppsats undersöktes endast det ekologiska/miljömässiga  

perspektivet där intervjufrågornas huvudfokus var på miljöarbetet. Författarna kom fram till att  

studien hade blivit alldeles för bred ifall alla tre aspekter av hållbarhet hade berörts. Därför  

undersöktes inte den ekonomiska och den sociala hållbarheten men de kom att beröras under  

studiens gång.  

 

Författarna valde att avgränsa sig till att studera det ekologiska/miljömässiga hållbarhetsarbetet  

inom Sigtuna kommun. Valet av att undersöka kommunen grundades på att de har ett  

inflytelserikt hållbarhetsnätverk där de aktivt arbetar med dessa frågor. Utifrån studiens syfte och  

frågeställningar ville författarna ha en personlig kontakt med nätverket. Därav utfördes  
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semistrukturerade intervjuer. Det finns dock andra tillvägagångs att utföra studien och för att få  

en djupare inblick av nätverket. Författarna valde att intervjua personer ur nätverket som de 

bedömde vara insatta i turismnäringen och frågor rörande den ekologiska/miljömässiga  

hållbarheten. En central aktör som intervjuades var bland annat Camilla Zedendahl som är VD för  

bolaget Destination Sigtuna.  

 

 

1.6 Disposition 
 

Forskningsstudien är disponerad på följande sätt: 
 

Kapitel 1 – Inledning 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till det valda ämnet. Problemdiskussion, syfte och  

frågeställningar presenteras och därefter avgränsningar och disposition. 

 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel kommer studiens metodval som ligger till grund för det empiriska materialet att  

presenteras. Avsnittet innefattar bland annat den valda vetenskapliga ansatsen, den intervjuform  

som har använts och även en presentation av respondenter.  

 

Kapitel 3 – Teori  

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning och teorier som författarna anser vara relevant för  

studien.  

 

Kapitel 4 – Empiri  

I detta avsnitt redogörs den data som författarna samlat in till undersökningen genom de  

genomförda intervjuerna.  

 

Kapitel 5 – Analys  

I detta avsnitt kopplas teoriavsnittet och det empiriska materialet samman för genomförandet av  

en analytisk diskussion.  

 

Kapitel 6 – Slutsats  

I studiens sista kapitel redogörs vad författarna kommit fram till under undersökningens gång, 

detta genom en sammanfattning av studiens resultat och analys. I avsnittet formuleras även en   

avslutande diskussion samt förslag till vidare studier. 
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2.0 Metod 
I detta avsnitt presenteras de tillvägagångsätt som använts för att kunna utöva studien samt 

vilka metodval som tillämpats.  

 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 
Vid forskning används två dominerande forskningsstrategier, kvantitativ forskningsmetod och 

kvalitativ forskningsmetod. När forskaren väljer forskningsstrategi beror det på vad forskaren 

avser att undersöka. Valet av forskningsmetoden är väldigt viktig för undersökningen då 

tyngden antingen ska ligga på teoriprövning eller att generalisera teorin (Bryman och Bell, 

2013, s. 39). 

 

Kvantitativ forskningsstrategi kan ses som ett deduktivt förhållande mellan praktisk forskning 

och teori. Den kvantitativa forskningsmetoden syftar att framföra teori som till största del är 

bestående av siffror och statistik. Insamlingen inom den kvalitativa forskningsmetoden sker 

genom data som är i form av ord. Förhållandet mellan teori och forskning sker genom ett 

induktivt förhållningssätt. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att få en mer 

djupgående förståelse om undersökningen (Bryman och Bell, 2013, s. 40-41).  

 

Författarna har som avsikt att samla in data i form av ord till denna uppsats. Därför kommer 

helheten av studien att bestå av den kvalitativa forskningsmetoden. Detta kommer ge en mer 

djupgående förståelse av ämnet som sedan kommer att analyseras för att slutligen kunna dra 

olika slutsatser (Bryman och Bell, 2013, s. 361). En kvantitativ forskningsstrategi tillämpades 

inte till denna uppsats på grund av att datan som samlats in inte baserade sig på variabler. 

 

 

2.2 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är en bedömning av de slutsatser som genererats från undersökningen och visar på 

ifall de hänger samman eller inte. Inom validitet finns flera olika former som går att skiljas 

mellan: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

Begreppsvaliditet bedömer huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som 

begreppet anses beteckna. Inom intern validitet handlar det om huruvida slutsatsen rymmer ett 

kausalt förhållande mellan två eller flera variabler och även ifall det är hållbart eller inte. Den 

externa validiteten är en form där frågan är om resultatet från undersökningen går att 

generalisera över undersökningskontexten. Den ekologiska validiteten syftar på om 

undersökningen är tillämpad i människans vardag och inom deras naturliga sociala miljöer 

(Bryman och Bell, 2013, s. 351-353). 

Reliabilitet syftar på om resultatet från undersökningen skulle visa samma resultat om den 

skulle genomföras på nytt. Det finns tre faktorer som avgör om undersökningen anses vara 

reliabelt. Den första faktorn är stabilitet och handlar om att det inte ska finnas skillnader ifall 

studien görs om på nytt av en annan forskare. Resultatet får inte fluktuera hos respondenterna. 
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Den andra faktorn är intern reliabilitet och beskriver hur variablerna är relaterade till 

varandra. Det behöver finnas en samstämmighet mellan variablerna. Slutligen finns det 

interbedömmarreliabilitet vilket handlar om de olika faktorerna överensstämmer med olika 

forskares tolkningar av undersökningen (Bryman och Bell, 2013, s. 160). 

Både validitet och reliabilitet är passande inom den kvantitativa och kvalitativa forskningen. 

Det finns däremot en skillnad mellan kvalitativ validitet och kvantitativ validitet. Den 

kvalitativa validiteten fokuserar på trovärdigheten och delas upp i fyra olika delkriterier. 

Dessa är tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet, styrka och konfirmation (Bryman och Bell, 

2013, s. 354). 

Replikation är viktig för både validiteten och reliabiliteten. Detta betyder att forskningen ska 

kunna vara möjlig att upprepa, det vill säga vara replikerbar. Författarna valde att skicka iväg 

intervjufrågorna till studiens respondenter i förhand för att de skulle få en möjlighet att tänka 

ut sina svar. Vid en replikering av dessa intervjuer skulle svaren troligen bli likande. Däremot 

kan det finnas svårigheter för framtida forskare att få samma resultat som denna studie då 

företagens olika hållbarhetsarbeten ständigt utvecklas och förändras.  

 

2.3 Kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar 
För bedömningen av validiteten i den kvalitativa undersökningen finns två kriterier: Äkthet 

och trovärdighet. Äkthet handlar om huruvida undersökningen ger en rättvis bild av det som 

studeras eller inte. Trovärdigheten mäter hur pass bra en kvalitativ undersökning är (Bryman 

och Bell, 2013, s. 354-357).  

 

Det finns fyra delkriterier som fastställer utsträckningen av trovärdighet i en undersökning: 

konfirmering, pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Konfirmering handlar om att 

forskningsförfattarna inte påverkat undersökningen genom egna åsikter och synsätt. 

Konfirmering mäter med andra ord objektiviteten i studier (Bryman och Bell, 2013, s. 355-

356).  Även fast det inte är möjligt att ha en fullkomligt objektiv bild har författarna i denna 

studie försökt ha ett så objektivt perspektiv som möjligt, och på så sätt har de subjektiva 

värderingarna kunnat minimeras.  

 

Delkriteriet pålitlighet mäter om det går att uppnå samma resultat ifall undersökningen skulle 

genomföras på nytt (Bryman och Bell, 2013, s. 355). Till denna studie har forskarna försökt 

vara så tydliga som möjligt med att framföra hur de har gått tillväga för att öka studiens 

pålitlighet.  

 

Överförbarhet handlar om resultaten av studien går att tillämpas inom andra kontexter 

(Bryman och Bell, 2013, s. 355). Eftersom författarna endast undersökt hållbarhetsnätverket i 

Sigtuna kan det vara svårt att överföra studien till andra kontext då det kan skilja sig mellan 

olika nätverk inom olika kommuner. 

 

Det sista kriteriet är tillförlitlighet. Den mäter hur bra forskningsförfattaren försäkrat att 

studien utförts i enlighet med regler som finns och att de medverkande respondenterna får ta 
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del av det slutgiltiga resultatet av studen. (Bryman och Bell, 2013, s. 354-355). För att 

respondenterna inom denna studie ska kunna säkerställa att deras uttalanden tolkats rätt har 

författarna erbjudit dem att ta del av det slutgiltiga resultatet. 

 

 

 

2.4 Induktion och Deduktion 
Författarna valde att tillämpa en induktiv forskningsansats till undersökningen då den går ut 

på att utveckla befintlig teori. Induktiv forskning syftar till att antingen utveckla en tidigare 

teori eller att skapa en ny teori och den kopplas oftast till den kvalitativa forskningsmetoden. 

En viktig egenskap för att kunna skapa teorier är genom olika observationer och genom 

tidigare erfarenheter. Genom att följa en föränderlig struktur strävar denna metod efter att 

generera förståelse av en studie. Motsatsen till den induktiva forskningsansatsen är den 

deduktiva forskningsansatsen. Den deduktiva forskningen kopplas oftast samman till den 

kvantitativa forskningsstrategin genom att den analyserar förhållandet mellan data och teori. 

För att kunna förändra tidigare teorier måste forskaren bekräfta hypoteser och detta görs 

genom att utgå från en tidigare teori. Denna metod tenderar till att sträva efter tyda olika 

variablers orsakssamband och följer även en oförändrad struktur som är tydlig (Bryman och 

Bell, 2013, s. 26-28). Denna uppsats syftar inte till att förändra tidigare teorier och skapa 

hypoteser, därför tillämpades inte det deduktiva tillvägagångsättet till studien. 

 

2.5 Forskningsdesign 
Forskningsdesign utgör en struktur som vägleder analysering av data, information och även 

hur man använder en viss metod (Bryman och Bell, 2013, s. 48). Valet av forskningsdesignen 

beror först och främst på studiens forskningsfråga, om studien fokuserar på historiska eller 

aktuella företeelser samt i hur stor utsträckning forskaren behärskar fenomenet i fråga. 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns fem olika typer av forskningsdesign, dessa är: 

tvärsnittsdesign, experimentell design, longitudinell design, fallstudier och komparativ design. 

 

Denna uppsats är en fallstudie där författarna endast fokuserar på Sigtunas hållbarhetsnätverk. 

Syftet med en fallstudie är att genom mer djupgående och detaljerade undersökningar studera 

ett enda fall. Det kan exempelvis handla om en händelse, en viss person eller en organisation. 

Den experimentella designen valdes bort då forskningen inte syftade till att utföra ett 

experiment. Detta gjorde även den longitudinella designen då författarna inte hade som avsikt 

att kartlägga en förändring. Den komparativa designen valdes bort då studien inte var ämnad 

att jämföra två olika fall. Då denna uppsats inte hade som avsikt att under en viss tidpunkt 

undersöka olika åsikter och uppfattningar valdes även tvärsnittsdesignen bort. 

 

Anledningen till val av forskningsdesign är för att författarna valt att belysa det 

ekologiska/miljömässiga hållbarhetsarbetet inom Sigtunas hållbarhetsnätverk. Detta för att 

kunna få en bättre förståelse för hur arbetet med miljöfrågor inom turismnäringen fungerar i 

Sigtuna kommun.  
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2.6 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2013. S. 206) är de kvalitativa intervjuerna en bra möjlighet till 

utvecklandet och skapandet av mer djupgående informationssökningar. Att kunna komma 

fram till det som avsikten är att mäta ökas genom att undersökningsforskaren är medveten om 

vilka respondenter som kommer att vara deltagande. Författarna har till denna uppsats använt 

sig av semi-strukturerade intervjuer. För att kunna möta syftet med studien och för att kunna 

få fram relevant information anpassas intervjufrågorna inom semi-strukturerade intervjuer. 

Under intervjutillfället ställer forskaren relevanta frågor som är kopplade till undersökningen. 

Respondenterna får samtidigt möjligheten till kunna reflektera och svara fritt och även 

utveckla svaren. Till forskarens fördel kan man med dessa intervjuer ställa följdfrågor ifall 

genomförandet av intervjuerna sker på plats. Följdfrågorna underlättar då de kan bidra till en 

djupare förståelse över åsikter och uppfattningar från respondenterna. Det är även en 

bidragande faktor till att kunna få mer detaljerade svar (Bryman och Bell, 2013, s.414-415). 

Insamling av det empiriska materialet till denna undersökning utgörs av semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer.  

 

2.7 Urval 
Författarna har till de kvalitativa intervjuerna gjort ett målinriktat urval. Bryman och Bell 

(2013, s. 175) menar att det finns en strategisk baktanke inom det målinriktade urvalet då 

respondenter väljs ut på grund av att deras kunskapsmässiga expertis som ska kunna besvara 

frågeställningarna. Även Holme och Solvang (1997, s. 101) menar att det är till en stor fördel 

om respondenterna till undersökningen har en stor kunskap inom forskningsområdet. Detta 

för att författarna ska få en mer fullständig uppfattning och en djupare förståelse och inblick 

gällande ämnet som undersöks. Urvalet har avgränsats till de aktörer som är verksamma inom 

Sigtuna kommuns inflytelserika hållbarhetsnätverk och dess samarbeten. Dessa anser 

författarna vara relevanta aktörer för studiens undersökning. 

 

2.7.1 Presentation av respondenter 

Intervju med Lena Andersson – Hotell Sigtunahöjden 

Lena Andersson kontaktades för att hon är platschef och vice VD i hotell Sigtunahöjden. 

Hotellet är med i Sigtuna kommuns hållbarhetsnätverk Hållbar destination Sigtuna. I och med 

att en av frågeställningar gäller Sigtuna kommuns arbete med att upprätthålla den hållbara 

utvecklingen ansåg författarna att en intervju med henne var relevant. Intervjun ger en inblick 

i vad hotellanläggningarna gör för att bidra till detta arbete. Andersson kontaktades 24 mars 

2016 och på grund av tidsbrist genomfördes en telefonintervju som ägde rum 31 mars. 

Intervjuguiden för Andersson återfinns i bilaga 1. 
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Intervju med Helen Ericson - Sigtuna kommun 

Helen Ericson kontaktades via mail den 29 mars 2016 och efter en kortade mailintervju 

bokade författarna tid för en telefonintervju den 11 april 2016. Ericson är ansvarig för 

kommunens arbete för hållbarhet och turism. Intervjuguiden för denna intervju återfinns i 

bilaga 2. 

 

Intervju med Jennie Berneron - Radisson Blu  

Författarna fick genom mail kontakt med Jennie Berneron, Human Resources Manager för 

Radisson Blu Arlandia hotel och Radisson Blu Sky City hotel. Även dessa hotell är med i 

Sigtunas hållbarhetsnätverk Hållbar Destination Sigtuna. På begäran från Berneron skedde 

intervjun över telefon den 11 april 2016. Intervjuguiden för Berneron återfinns i bilaga 3. 

 

Intervju med Jens Johansson - U&We 

Jens Johansson arbetar som konsult inom hållbarhetsområdet och är delägare i företaget 

U&We. Joohansson valdes ut för att han är företagets hållbarhetsanvarig. Författarna kom i 

kontakt med honom den 11 april 2016 och bokade in tid för en telefonintervju den 22 april 

2016. Intervjun spelades in efter samtycke från Johansson. Intervjuguiden för denna intervju 

återfinns i bilaga 4.  

 

Intervju med Camilla Zedendahl - Destination Sigtuna 

Camilla Zedendahl kontaktades via mail den 24 mars 2016 och på grund av att det var 

högsäsong för destinationsbolaget utfördes inte intervjun förrän den 4 Maj 2016. Hon 

kontaktades på grund av att hon är VD för destinationsbolaget Destination Sigtuna. Intervjun 

genomfördes via telefon och spelades in efter att de fått samtycke från henne. Intervjuguiden 

för Zedendahl återfinns i bilaga 5. 

 

Intervju med Erika Jangbrett – 32 Rum & Kök  

Författarna fick genom mail kontakt med Erika Jangbrett som är hotellchef för 32 Rum & 

Kök. Jangbrett kontaktades den 27 juni 2016 och efter en kortare mailkontakt bokades en 

telefonintervju in den 8 juli 2016. Intervjun genomfördes via telefon och spelades in efter att 

de fått samtycke från henne. Intervjuguiden för denna intervju återfinn i bilaga 6. 

 

Intervju med Pernilla Olsen – Hotell Kristina 
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Pernilla Olsen kontaktades via mail den 27 juni 2016 och på grund av att hon precis skulle ta 

semester utfördes inte intervjun förrän den 11 augusti 2016. Olsen driver och äger hotell 

Kristina tillsammans med hennes man sedan år 1999. Intervjun genomfördes via telefon och 

spelades in efter att författarna fått samtycke från henne. Intervjuguiden för Olsen återfinns i 

bilaga 7.  

 

Intervju med anonym respondent – IFL Kämpasten 

Respondenten från hotell IFL Kämpasten kontaktades via mail den 27 juni 2016 men 

intervjun utfördes inte förrän den 11 augusti 2016. Personen i fråga har en högt uppsatt 

position inom hotellet och har arbetat där i 4 år. Intervjun spelades in efter samtycke från 

respondenten. Intervjuguiden för denna intervju återfinns i bilaga 8. 

 

2.7.2 Genomförandet av intervjuerna  

Samtliga intervjuer som genomfördes till studien skedde över telefon på grund av 

intervjupersonernas tidsbrist. Intervjuerna spelades in efter samtycke av respondenterna och 

därefter transkriberades dem för att underlätta analysarbetet. Inspelningarna skedde även för 

att författarna ville koncentrera sig till fullo på respondenterna utan att behöva göra 

anteckningar. Här nedan presenteras en sammanställning av studiens samtliga intervjuer i en 

tabell. 

 

Respondent Verksamhet Datum Intervjutyp 

Lena Andersson Hotell Sigtunahöjden 31 mars 2016 Telefonintervju 

Helen Ericsson Sigtuna Kommun 11 april 2016 Telefonintervju 

Jennie Berneron Hotell Radisson Blu 11 april 2016 Telefonintervju 

Jens Johansson U&We 22 april 2016 Telefonintervju 

Camilla Zedendahl Destination Sigtuna 

AB 

4 maj 2016 Telefonintervju 

Erika Jangbrett 32 Rum & Kök 8 juli 2016 Telefonintervju 

Pernilla Olsen  Hotell Kristina 11 augusti 2016 Telefonintervju 

Anonym  IFL Kämpasten 11 augusti 2016 Telefonintervju 
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2.8 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2011) har fyra forskningsetiska krav som används inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Principerna syftar till att vissa normer uppstår i förhållandet mellan 

respondenterna och forskaren (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna till studien har till största 

möjliga mån försökt följa alla fyra principer men har lagt störst tyngd vid informations- och 

samtyckeskravet. 

Den första principen är information och går ut på att studiens deltagande respondenter ska få 

information om hur författarna ska gå till väga, vad studien syftar till och vart det slutgiltiga 

resultatet kommer att finnas (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna har via telefon- och 

mailkontakt informerat respondenterna om vad som undersöks i studien och att materialet 

enbart kommer att användas för denna uppsats. Författarna har även i förväg mailat ut 

intervjufrågor för att respondenterna ska kunna få en djupare inblick i det som studeras och 

berättat hur intervjun kommer att gå till. Samtycke är det andra kravet och syftar till att 

respondenterna själva ska kunna ge samtycke innan data från intervjun tas in (ibid).  Författarna 

har under insamlingen av det empiriska materialet varit noga med att fråga respondenterna om 

lov till att spela in intervjun. Även en förfrågan om tillåtelse att använda namn i uppsatsen har 

tilldelats samtliga intervjupersoner. 

 

2.9 Källkritik  
En mer rättvisande bild av nätverket hade framkommit ifall det empiriska materialet 

innefattade intervjuer med alla aktörsmedlemmar. Intervjurespondenterna är åtta personer 

som fått tycka till om hållbarhet och samarbetet i nätverket. De åtta respondenternas åsikter 

tar väldigt mycket plats i uppsatsen på grund av att de ansågs vara viktiga för författarna. 

Dessa åsikter är dock inte nödvändigtvis representativa för resten av nätverket eller för 

hållbarhetsarbetet i Sigtuna kommun. Författarna hade kanske kunnat komma i kontakt med 

andra intervjurespondenter, som kunnat ge en bredare bild av hållbarhetsarbetet. Det är dock 

viktigt att nämna att författarna anser att antalet intervjuer varit tillräcklig för att kunna 

besvara studiens forskningsfrågor. Detta för att de har bidragit med riklig och relevant 

information. 

Studiens ena respondent är Vd för destinationsbolaget och är en av initiativtagarna till att 

bilda hållbarhetsnätverket. De andra medlemsrespondenterna från hotellen ingick i nätverket 

relativt tidigt efter att det grundades. Med denna vetskap anser författarna att det finns en 

möjlighet till att respondenterna omedvetet inte lägger märke till felaktigheter och brister i det 

egna nätverket. Detta på grund av att de varit med från start och själva byggt upp nätverket. 

Vd:n kunde exempelvis under intervjutillfället uttrycka sig i termer som framställde en mer 

positiv bild av nätverket. Detta kunde även hotellrespondenterna göra för att få deras egna 

verksamheter att se bättre ut. 
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2.10 Metodanalys  
För att kunna analysera det empiriska materialet har författarna utgått ifrån grounded theory. 

Inom denna typ av analysmetod finns det ett nära samband mellan insamlad data, analys och 

den slutgiltiga teorin. Valet av analysmetod beror på att det empiriska materialet inhämtats 

från intervjuer vilket i sin tur bidragit till en stor mängd data samt att grounded theory ger en 

ökad förståelse av insamlad data. Grounded theory beskrivs av Bryman och Bell (2013, s. 

513) som en iterativ process där det är vanligt att forskare istället för att börja med hypoteser 

istället inleder med forskningsfrågor. Författarna till denna studie har samlat in data och 

analyserat det samtidigt och i takt med att forskningen framskridits har de inhämtat ny data 

och parallellt utvecklat analysen. Då det hela tiden kan komma fram ny data att ta i beaktande 

kan det finnas svårigheter med att kunna tyda när en analys är klar, det anses som en nackdel 

med grounded theory (Bryman och Bell, 2013, s. 513).  
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3.0 Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer tidigare forskning och teorier inom ämnet som anses vara relevant 

för vår studie att redogöras och presenteras. 

 

3.1 The development of a conceptual model of greening in the business events 

tourism sector 

Syftet med författarnas studie var att framställa en form av modell som skulle belysa 

processen av hur olika företag inom turism branschen börjar vara alltmer hållbara: corporate 

greening. Författarnas tillvägagångssätt under studien var att jämföra den redan existerande 

litteraturen med semi-strukturerade intervjuer och resultatet från dem. Intervjuerna utfördes i 

Australien. Avsikten med studien var även att en tillämpning av modellen skulle kunna ske 

inom andra industrisektorer och därför undersöktes den i affärsturismsektorn. I studien 

framkom det att det i nuläget inte finns någon forskning som sammanfattningsvis visar att 

turister är villiga att betala mer för en grönare tjänst. Trots detta visade det sig att alltfler 

företag börjat införa ”corporate greening” i mötesanläggningar. Enligt Mair och Jago beskrivs 

begreppet ”corporate greening” att företag på olika sätt investerar i en grönare praxis (Mair 

och Jago, 2010). 

Mair och Jago (2010) menar att miljöarbetet inom ett företag kan bli effektivt bara av att det 

finns ett fåtal personer eller anställda som är engagerade inom dessa frågor.  Det finns ett 

flertal drivkrafter för miljöarbete en av dem är personliga värderingar och synsätt hos 

företagens ledare och personal. En annan drivande kraft är hoppet om att kunna erhålla 

konkurrensfördelar genom exempelvis att allmänheten tydligt får veta vad företaget gör och 

åstadkommit via användningen av miljömarkeringar. Att veta till hur stor utsträckning ett 

företags miljöarbete ska kunna bidra till konkurrensfördelar är dock något som är osäkert så 

denna fördel kan minska ifall flera konkurrerande företag väljer att använda 

miljömarkeringar. Ännu en drivkraft för miljöarbete är att kunna få hela affärsturismsektorn 

till att anses vara en grönare sektor.  

Enligt Mair och Jago (2010) används hållbarhetsåtgärder av företag på grund av statlig 

reglering. I studien framkom det att det anses vara krångligt att använda nuvarande 

ackrediteringssystem till att kunna få en hållbarhetsmärkning. Detta för att de bedöms vara 

irrelevanta för mötesbranschen. Företagets Samhällsansvar eller CSR policys används av flera 

företag då detta bidrar till att de vid sina inköp väljer miljövänligare alternativ mer 

omfattande. Detta har i sin tur även varit en bidragande faktor till att vissa företag först ser till 

att mötesanläggningar har CSR policys innan de anmäler sig. Detta kan sedan leda till att 

dessa mötesanläggningar slutligen ordnar sig CSR policys. 

I studien framkom det tydligt att resenärer, turister och omgivning inte har krav på 

miljöarbetet inom ett företag och intresset för hållbarhetsåtgärder var relativ låg i jämförelse 
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med vad mötesanläggningarna förväntade sig. Författarna menade att studiens respondenter 

inte beaktade framtiden och vad hållbarhetsarbetet kan leda till då kostnaden för att vara mer 

miljövänlig ansågs vara för hög.  

Användning av teori: Denna teori har använts för att se bakomliggande drivkrafter inom 

hållbarhetsnätverkets miljöarbete. 

 

3.2 The Three Dimensions of Sustainable Tourism 
Swarbrooke (1999) menar att det finns tre dimensioner inom hållbar turism: den ekonomiska, 

den sociala och den miljömässiga hållbarheten.  

 

 

Figur 1 - The Three Dimensions of Sustainable Tourism.  

Miljömässig hållbarhet: Swarbrooke menar att utvecklingen av en mer hållbar form av turism 

kräver att människan bör tänka utifrån termen ekosystem snarare än termen miljö. Detta för 

att inse att man är en viktig och relevant faktor i ekosystemet. Den mest återkommande 

aspekten inom hållbarhetsperspektivet och miljöperspektivet är naturresurser. Turism leder till 

att människan använder sig av en rad naturresurser och i många fall är de även 

destinationernas kärnattraktion. Detta kan antingen bidra till att skydda naturresurser genom 

en ekonomisk grund i form av resurser men kan även vara ett hot mot deras överlevnad. 

Turister överutnyttjar vatten och deras avloppsvatten kan förorena sjöar och hav om det inte 

är tillräckligt renat. En annan viktig aspekt inom detta perspektiv är den byggda miljön. 

Turism kan bidra till överexploatering av nybygge men kan samtidigt bevara historiska platser 

och utveckla en förbättrad infrastruktur. Enligt Swarbrooke kan turism ha en kombination av 

både negativa och positiva effekter inom miljö- och hållbarhetsperspektivet men att den 
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främst bidrar med negativa effekter på miljön ur ett helhetsperspektiv (Swarbrooke, 1999, s. 

53-56). 

 

Social hållbarhet: Den sociala hållbarheten och dess effekter inom turism är beständig med en 

väldigt liten möjlighet att förändra när effekten väl inträffar. De sociala effekternas utveckling 

är vanligen immateriella och omöjliga att se och sker långsamt över tiden. Därför läggs de 

sociala faktorerna inte lika stor vikt vid inom forskningen av hållbarhet. Enligt Swarbrooke 

kan den hållbara turismen inte existera om de sociala behoven hos värdar och turister 

ignoreras. Den kan inte heller finnas till om de mänskliga rättigheterna förnekas samtidigt 

som man endast värnar om miljön. Därför är uppfattningen att social rättvisa innefattas i 

hållbarturism. Denna dimension lägger mycket fokus på lokalbefolkningen och turister och 

relationen mellan dem (Swarbrooke, 1999, s. 71). 

 

Ekonomisk hållbarhet: För att ekonomin ska anses vara så hållbar som möjligt är målet att 

reducera läckaget i den lokala ekonomin och maximera turistutgifterna. Med turismen 

utvecklas oftast ekonomiska fördelar som bland annat skapar direkta inkomster, lönsamma 

lokala företag och även jobbtillfällen. Det utvecklas även ekonomiska nackdelar via de olika 

jobbtillfällena som skapar säsongsberoenden och lågavlöningar (Swarbrooke, 1999, s. 60-63).   

 

Användning av teori: Swarbrooke har använts som stöd för att förstå miljöaspekten inom 

hållbar turism och för att se hur Sigtuna arbetar runt den ekologiska hållbarhets dimension. 

 

3.3 Corporate Environmental Strategies Towards Sustainable Development 
Författarna Mårtensson och Westbergs undersökning i denna artikel syftar till att på olika sätt 

sammansätta en effektiv miljöstrategi. Med detta menar författarna effektivitet inom 

miljömässig arbetsförmåga som gör att ett företag både direkt och indirekt minskar på sin 

miljöpåverkan genom en metod som är kostnadseffektiv. Artikeln belyser följande frågor: 

- Vilka grundläggande aspekter utgör en effektiv miljöstrategi? 

- Hur kan dessa aspekter sammanställas till olika typer av miljöstrategier som 

behandlar produkten, produktionssystemet och systemets sammanhang? 

 

Dagens miljöfrågor anses vara globala problem som bidrar till komplexa effekter på företag, 

samhället och även dess individer. Detta tyder på distinkta skiftningar i hur miljöproblem sett 

ut under de senaste decennierna då fokus lades på end-of-pipe lösningar under 60-talet och 

70-talet. I artikeln belyser författarna FN:s rapport Intergovernmental Panel on Climate 

Change och de hävdar att hållbar utveckling är ett fundamentalt mål i samhället. Detta på 

grund av att klimatförändringarna har utvecklats till att bli det största hotet mot 

mänskligheten. FN menar att dagens komplicerade miljöfrågor inte kan behandlas utan att det 
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sker förändringar inom ekonomiska och sociala system och att den hållbara utvecklingen 

därför utgör ett viktigt mål samhället. 

Miljöfrågor och hållbar utveckling har idag utvecklat ett större engagemang och en ökad 

uppmärksamhet inom företag. Olika program i form av miljöprestanda har börjat införas inom 

företag där naturen tas i beaktan. Tidigare studier har dock visat att dessa program visar på ett 

svagt arbete mot hållbar utveckling och den ohållbara relationen med naturen inte ändras. 

Motivationen för hanteringen av miljöfrågor styrs istället av konkurrenshanteringar och även 

lagstiftningar.  

Företag måste inneha en helhetssyn på dess hållbarhetsarbete för att kunna bli framgångsrik. 

Framgång inom miljömässig arbetsförmåga handlar inte bara om hur hanteringen av enskilda 

resurser går till utan även om hur de olika resurserna i unika kombinationer kan föras 

samman. Samordnas resurskombinationerna kan företag utnyttja dem till fullo och detta bidrar 

i sin tur till att företag kan uppnå en hållbar konkurrensfördel. Oavsett hur företag arbetar mot 

att forma en effektiv miljöstrategi måste den kunna minska på belastningen av miljön. 

Genomförs miljöstrategin ur olika infallsvinklar i ett företag skapas förutsättningar för 

framgång inom hållbarhetsarbete. Företagets resurser kan vara i form av kunskap, kompetens, 

anläggningar, erfarenhet och utrustningar. Resurser kan även vara företagets avtal med 

intressenter och kunder samt företagets olika relationer. Resursperspektivet behandlar resurser 

och dess nyttjande och anser att det är företagets betydelsefullaste källa för att kunna uppnå 

framgång. Perspektivet menar även att både interna och externa faktorer måste tas i beaktan 

vid beslut av olika former av miljöpåverkan.  

Resurser går att kategoriseras in i fyra kapital: human-, socialt-, fysiskt- och 

organisationskapital. Humankapital innefattar utbildningsprogram, rekrytering och 

belöningssystem. Investeringar inom socialt kapital är inriktad på organisatoriska frågor och 

inkluderar bland annat interaktionen med aktörer och intressenter. Investeringar inom det 

fysiska kapitalet stället produktens livscykel i centrum genom att kontrollera 

produktanpassningar, processanpassningar och föroreningar. Investeringar inom 

organisationskapitalet inkluderar marknadsföring, företagets kontrollmekanismer, information 

samt produktens värdekedja.  

Mårtensson och Westberg menar att det enligt resursperspektivet uppkommit fem 

grundläggande aspekter för hur företag kan komponera en effektiv miljöstrategi. Dessa 

aspekter är:  

- Kompetens och erfarenhet: Det är viktigt att personal inom företag kontinuerligt 

uppdateras angående företagets hållbarhetsarbete för att kunna minska på negativa 

miljöeffekter och dess miljöpolicy. Detta för att företagets miljöprestanda är beroende 

av personalens kompetens inom området. Kompetenser och erfarenheter och hur 

företag förhåller sig till och påverkar miljön är nyckelkomponenter för en lyckad 

miljöstrategi. För att miljöstrategin ska bli så effektiv som möjligt krävs även att 

företagets miljömål och miljöpolicy kretsar kring alla aktörer i hela värdekedjan 

genom olika samarbetsstrategier. Detta kräver kompetenta ledare som är både 

drivande och initierande.  
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- Relationer: Både interna och externa relationer är viktiga inom utvecklandet av en 

effektiv miljöstrategi. Öppenhet och beredskap att fullfölja nya mål inom relationerna 

är viktigt i ett välfungerande miljöprojekt då det främjar kreativitet. Då miljöarbete 

ställer stora krav på enskilda företag och aktörer kan utvecklingen av nätverk bidra till 

hantering av denna process. Nätverkssamarbete kan sammanföra olika resurser och 

aktiviteter och gynna hållbarhetsarbetet genom att lindra på en del miljöbelastningar. 

Fokusområdet för nätverk är då problem och lösningar samtidigt som 

medlemsaktörerna fungerar som ett stöd.  

 

- Materialflöde: Denna aspekt lägger fokus på minskningen av materialanvändandet i 

kombination med ett produktionssystem som förbrukar mindre energi och minskar på 

utsläppsnivåerna. Rent konkret innebär denna strategi förbättringar genom bland annat 

för att minska på volym av material vid tillverkningsprocesser, för lämpliga val av 

material, för att minska på energianvändning och utsläpp, för utvecklingen av 

energieffektiva transportlösningar et cetera. Viktiga komponenter för miljöstrategin 

inom denna aspekt är en effektiv användning av mark, vatten och material. Förändring 

av materialflöde gör det mer genomförbart att produkter tillverkas utifrån ett mer 

hållbart tänk.  

 

- Samarbete och kontroll: För att det ska kunna gå att uppnå ett lyckat resultat inom 

miljöarbete måste mål förenas till en enhet inom de olika delarna av en verksamhet. 

Denna typ av samarbete skapar en förutsättning för ömsesidigt förtroende mellan alla 

deltagande genom att ett informationsutbyte sker. Detta bidrar i sin tur till 

utvecklingen av ett miljöprojekt. 

 

- Kommunikation: För att kunna utveckla och driva en miljöstrategi krävs kompetens 

vid genomförandet av strategin och även anpassningar av åtgärder för den. Därför har 

kommunikationen en väsentlig roll och betydelse för företag som arbetar mot en 

begränsad miljöpåverkan. Kommunikation innefattar bland annat policys, mål samt 

formella och informella relationer emellan medarbetare. Författarna lyfter fram en 

modell inom kommunikation där det första steget är att utveckla en gemensam bild av 

nuläget och framkalla planer. Därefter omvandlas dessa planer till processer och 

produkter. Sedan genomförs rapporteringar och utvärderingar för att slutligen 

kommunicera ut miljöstrategin till exempelvis intressegrupper.  

 

De ovanstående kriterierna fungerar som grundprinciper till utvecklingen av en hållbar och 

långsiktig miljöstrategi. Mårtensson och Westberg menar att med aspekterna som 

utgångpunkt kan tre miljöstrategier uppstå som koncentrerar på processanpassning, 

produktanpassning och systemanpassning. Dessa tre anpassningar företräder olika perspektiv 

av hur ett företag förehåller sig till miljön och de skapar var och en förutsättningar för 

framställningen av miljöprestanda. Processanpassningen inriktar sig till produktion och 

materialflöde. Produktanpassningen arbetar mot en minskad miljöpåverkan. Den nya system 
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sammanhanget utgår från ett systemperspektiv och arbetar därefter mot en begränsad 

påverkan av miljön. 

 

Användning av teori: Mårtensson och Westerbergs artikel har tillämpats på nätverket för att se 

hur företaget fungerar inom de fem grundläggande aspekterna och hur företaget kan 

komponera en effektiv miljöstrategi. 

 

3.4 Turismens påverkan på miljön 
Stefan Gössling & Paul Peeters (2015) beskriver i sin artikel hur turismen måste bli hållbar. 

Det är en pågående process för att kunna bedöma turismens globala påverkan på miljön och 

därefter skapa ett riktmärke för bedömning av framtida insatser för att hantera turismens 

påverkan. För att kunna göra bedömningar av turismens hållbarhet enligt Buckley har fokus 

legat på en rad olika aspekter som bland annat innefattar bevarande av den biologiska 

mångfalden, föroreningar, klimatförändringar, välstånd (fattigdomsbekämpning), 

fred(säkerhet) och befolkningsstabilisering och reduktion. Buckley medger dock att turismen 

inte är helt stängda till hållbarhetsdimensionerna (Gössling och Peeters, 2015). 

 

Jordens system påverkas av all sorts mänsklig aktivitet. De kritiska resurserna blir alltmer 

knappa, ekosystem förstörs och föroreningar och avfall blir allt svårare att göra sig av med. 

Jordens befolkning väntas ligga på 8,3 - 10,9 miljarder till år 2050. Det finns därför en oro om 

befolkningsväxten kommer ytterligare påverka strukturen i jordens system (Gössling och 

Peeters, 2015). 

 

Turismen är en faktor som är både indirekt och direkt är påverkande på jordens resurser, 

såsom vattenanvändningen och omvandling av marken för infrastrukturen. Turismen är 

beroende av färskvatten. Turister konsumerar bland annat vatten när de använder toalett eller 

duschar. Färskvatten behövs även för att upprätthålla hotellets område såsom trädgårdar eller 

golfbanor. Turismen är även viktig inom livsmedelskonsumtionen som även det bidrar till 

utsläppen av växthusgaser. Livsmedelskonsumtionen ger stora konsekvenser för 

markomvandling och de förluster av arter och ekosystem som förstörs. Bekämpningsmedel 

som används kan vara skadligt för både människan och djur. Jordbruk, tillagning av livsmedel 

och transporter ger stora globala utsläpp av växthusgaser. Turismen är även en stor faktor till 

”problematiska” livsmedel såsom jätteräkor vilket leder till avskogning av mangroves 

ekosystem. Nästan all livsmedel har både direkt och indirekt koppling till turism på grund av 

stora mängder mat som framställs i och med turismsamanhang (Gössling och Peeters, 2015).  

Användningen av mark och omvandlingen av mark har en stor betydelse för turismen. Det 

inkluderar bland annat flygplatser, vägar, järnvägar, parkeringsplatser, skidområden och 

campingplatser. Detta skapar stora påfrestningar på miljön (Gössling och Peeters, 2015). 

Författarens studie pekar på att energi, vatten, mat och utsläpp, all resursanvändning kommer 

att ha fördubblats inom de 25-45 åren. Turismen har genomgått en period av expansion som 

började då kommersiell luftfart och utbredning av användning av bil startades i 
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industrialiserade länder. Detta utlöste en snabb utväxt inom turismen. För att turismen ska bli 

mer hållbart skulle det krävas för närvarande stora omfattande politiska insatser för att 

omstrukturera det globala turistsystemet, kombinerat med resurssparande och åtgärder från 

industrin och enskilda resenärer, som för nuvarande inte existerar (Gössling och Peeters, 

2015). 

Hunter (2002) beskriver det ekologiska fotavtrycket som ett mått på de krav naturen klarar av 

från människans livsstil. Denna analysmetod mäter hur mycket påverkan människan har på 

miljön och på vilket sätt. Den visar även hur miljöavtrycket ser ut i helhet eller i olika delar 

inom en sektor. I detta fall turismsektorn. Turismen är idag en av de största industrierna i 

världen. Under 1999 stod turistindustrin för 11 % av den globala BNP och 8 % av den totala 

globala sysselsättningen i världen. Under senaste tre till fyra decennier har turismen växt 

snabbt i många länder. Detta är en viktig motor i hela världen för den ekonomiska tillväxten 

(Hunter, 2002).  

 

Hunter (2002) menar att turismens ökning medgett en direkt påverkan på miljön och att detta 

länge varit känt bland experter men ignorerats av de verksamma aktörerna. Målet är att finna 

en balans som är lämplig mellan miljöhållarbete, positiv ekonomisk utveckling inom turismen 

och även tillfredsställa lokalbefolkningen och turisternas krav och behov (Hunter, 2002).  

Turistindustrin har utmätts stå för 10 % av det ekologiska fotavtrycket på miljön. Det är dock 

de individuella turistprodukterna som ger mest avtryck som tillexempel all-inklusive resor. 

Dessa typer av resor gör stor påverkan på miljön i och med transport, logi och avfall som den 

enskilda turisten producerar. Även fast det är allmänt accepterat att turismen har en stor 

påverkan på miljön är den hållbara utvecklingen inom turismutveckling en viktig fråga 

(Hunter, 2002). 

Användning av teori: Dessa teorier har använts som hjälp för att kunna se turismens direkta 

och indirekta påverkan samt hur Sigtuna förbättrat sin livsmedelskonsumtion och använder 

sig av klimatkompensation. 

 

3.5 Nätverk, relationer och samarbeten 
Författarna Gibson, Lynch och Morris (2007) menar att nätverk kan gynna turism 

utvecklingen hos en destination. För att utvecklingen ska lyckas krävs både internationella 

och nationella organisationer som arbetar effektivt med att skapa ett företagsnätverk. 

Författarna definierar nätverk som en samling av relationer mellan individer där samverkan 

sker i en organisatorisk prestanda eller i en privat prestanda. Detta för att kunna åstadkomma 

ett specifikt syfte. Nätverken kan bestå av tre olika former; Formellt, semi-formellt och 

informellt nätverk.  
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Formellt nätverk Omfattar en formaliserad samling av aktörer 

som integrerar för att åstadkomma ett syfte, 

exempelvis regional turistorganisation 

Semi-formell nätverk Omfattar en samling aktörer som integrerar 

för att åstadkomma ett syfte, exempelvis 

lokal marknadsföringsföretag 

Informellt nätverk En samling av aktörer som möts upp för 

sociala mål 
Tabell 1: Nätverk 

 

Hållbar strategi inom turism kräver att turismen har kommersiella mål som har stöd hos det 

lokala samhället där det finns ett primärt fokus. Enligt författarna finns det tre fördelar med 

nätverk inom turism: lärande och utbyte, affärsverksamhet och samhälle.  Författarna menar 

dock att dessa fördelar inte alltid kommer att uppkomma. Lärande och utbyte kan ses som en 

del av själva affärsverksamheten och samhället. Eftersom människor har olika värderingar 

och attityder kan deltagandet och engagemang skilja sig ifrån varandra. Det är därför viktigt 

att bygga upp en uppfattning kring dessa begrepp och där av skapas förståelse kring varför 

människor engagerar sig i turismnätverk. Strobl och Peters (2013) menar att liknande 

värderingar i ett nätverk kan stärka band och gynna utvecklingen hos en destination. 

Strukturen är viktig inom organisationen och medlemmarnas relation till varandra är både 

samverkande och konkurrensbetonad. 

Enligt Noel, Baggio och Cooper (2008) har alltfler aktörer inom turismen insett till hur stor 

betydelse kunskapsutbytet inom nätverk har. Med detta menar författarna nätverk inom en hel 

destination och inte bara nätverket inom den egna organisationen. På grund av dessa nätverk 

är de flesta destinationer i dagsläget mer lönsamma då nätverken i sig är bestående av ett 

flertal olika leverantörer inom turism. För att turismsektorn är så pass bred och innefattar flera 

mindre aktörer är nätverken en viktig komponent då det behövs mycket fler och större aktörer 

för att kunna driva en hållbar utveckling och för att kunna lyckas.  

Strobl och Peters (2013) berättar vidare att det är viktigt att överföra och hantera kunskap 

inom destinationen för att leverera en stark turistprodukt. Turismchefer bör ha starka 

relationer till de viktigaste aktörerna på destinationen och turistföretag. Detta för att skapa en 

stark och trovärdig bild när det gäller den strategiska planeringen och genomförandet av 

projekt. Nya företag bör integreras in i destinationen så tidigt som möjligt för att redan från 

början garantera implementering och support av hela destinationsnätverket. Författarna 

betonar att vikten av det sociala nätverket inom destinationen har en betydande roll.  

Användning av teori: Dessa artiklar har använts som stöd för att få en ingående blick av hur 

nätverket fungerar och vilka positiva fördelar det har. 
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4.0 Empiri 
I följande kapitel redogörs den data som författarna samlat in till undersökningen genom de 

genomförda intervjuerna. 

Sigtuna kommuns hållbarhetsnätverk innefattar fjorton konferens- och hotellanläggningar, 

bolaget Destination Sigtuna samt Stockholm Arlanda Airport. Tillsammans arbetar de med att 

marknadsföra destinationen som en hållbar destination genom deras stora satsning på 

miljöarbetet (Hållbar Destination Sigtuna, 2016). 

 

4.1 Destination Sigtuna 
Enligt Zedendahl handlar begreppet hållbar utveckling om vilken påverkan resursanvändandet 

har på samhället. Hur människan och företag påverkar och bidrar med till samhället. Allt detta 

beror på vilken bransch ett företag verkar i, vilka tjänster och varor de levererar och det som 

sedan kommer ut av det hela menar hon. Inom begreppet faller även omtanke och respekt in 

enligt Zedendahl. Hon menar att omtanken bidrar till att arbetet utvecklas åt en mer klok och 

vettig riktning och att det kan vara en motivation till att människan säkerställer sig själv till att 

inte använda jordens resurser på ett sådant sätt att de inte tar slut.  

Hon menar att det största hindret för utveckling och implementering av hållbar utveckling är 

att det saknas kunskap. Så fort man börjar få upp kunskap om en bransch och ser dess 

utmaningar följer effektiviteten med anser Zedendahl. Hon menar att hållbarhetsfrågor i 

nuläget fortfarande blir ifrågasatta och att det därför bör uppstå fler strategier om dessa frågor. 

För att strategier ska kunna uppstå måste kunskapen finnas och med det även ett starkt 

engagemang menar hon. Det är viktigt att vara transparent i sin kommunikation genom att 

exempelvis dela med sig av arbetet till allmänheten och även varför de arbetar med det. 

Zedendahl menar att kommunikationen kan bidra till att kunskap och att det därför är viktigt 

att informera om vilka mål som finns och hur det arbetas för att kunna uppnå dem. Därför är 

de väldigt noga med att aktivt uppdatera deras hemsida varje gång ett nytt projekt startas och 

utvecklingarna inom det menar hon.  

Nätverket Hållbar Destination Sigtuna grundades år 2009. Då utvecklades deras första ide om 

att bli den första destinationen i landet att beräkna koldioxidutsläpp genom att ta fram 

handlingsplaner. Zedendahl menar att iden med destinationsbolaget var att genom samverkan 

få ett starkare genomslag vad gäller att marknadsföra och sätta Sigtuna på kartan. Kommunen 

utvecklades och växte till att bli en stor och väldigt viktig del av Sveriges besöksnäring. De 

hade dock fortfarande en ambition av att växa och började fundera kring ännu ett steg i 

utvecklingen. Zedendahl menar att de ville utnyttja denna position och ambition för att 

kombinera det med ett tankesätt som var hållbart. De ville inte bara arbeta med frågor som 

berörde marknadsföringen utan de ville ta ansvar för hur utvecklingen såg ut i Sigtuna. Därför 

bestämde de sig för att arbeta på ett sådant sätt där de skulle vara i framkant och våga utmana 

varandra till att arbeta med hållbarhetsfrågor på ett annorlunda sätt. Enligt Zedendahl 

samarbetar nätverket väldigt nära med företaget U&We. Hon menar att deras samverkan varit 

oerhört värdefullt då de annars inte hade haft möjligheten att avgöra vilka hållbarhetsfrågor de 
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skulle arbeta med. Hon anser att det är viktigt att hämta in ren hållbarhetskunskap när man 

arbetar med hållbarhetsfrågor inom turistbranschen och med hjälp av U&We har de kunnat ta 

ytterligare steg framåt och sätta arbetet i en kontext. 

Redan innan nätverket grundades hade de olika hotellen, som i dagsläget är med i 

hållbarhetsnätverket, mer eller mindre egna sätt för att minimera verksamheternas 

miljöpåverkan. Zedendahl menar att det var en självklar samverkan och att de inte hade haft 

samma genomslag ifall de arbetade ensamma som de har med ett gemensamt budskap och 

genom att arbeta tillsammans. Hon anser att nätverket är väldigt unikt och speciellt då flera 

konkurrerande företag som annars inte hade samarbetat delar med sig av kunskap till 

varandra. Att tillsammans driva miljöfrågor medför inte ekonomiska hot och detta är den 

största förutsättningen för samarbetet. Hon menar att man måste få alla att omfattas av 

visioner och idéer och att man bör se till att alla som jobbar är beredda att lägga ner tid och 

resurser för att förverkliga dessa visioner och idéer. Zedendahl berättar att nätverkets vision är 

”Tillsammans gör vi skillnad” och då arbetar de med att alltid dela på kunskap och med 

tanken att de hela tiden står inför nya utmaningar. Samverkan i nätverket drivs av fem ord 

som alla medlemmar arbetar efter: Idédrivenhet, långsiktighet, öppenhet, värde och 

generositet. Zedendahl menar att dessa ord står för hur de tänker och hur de arbetar.  

Zedendahl menar att det är destinatonsbolaget som var initiativtagarna till nätverket och att 

det är bolaget som driver det. Det finns dock inte någon omedelbar hierarki som gör att 

bolaget har någon form av beslutande rätt över någon annan. Hon menar att hierarki inte finns 

med i ett nätverk men att det finns en struktur som är väl fungerande. Strukturen innefattar ett 

samarbetsavtal mellan alla samarbetspartners och varannan månad träffas alla som har 

befogenhet att fatta beslut inom nätverket i ett möte där gemensamma frågor diskuteras. 

Emellan dessa möten finns en styrgrupp som innefattar två aktörer från Sigtuna Stad och två 

aktörer från Arlanda. De träffas för att bereda och diskutera strategiskt och praktiskt. Det kan 

uppstå initiativ och funderingar och styrgrupperna fattar även beslut. Till nästa nätverksmöte 

presenterar styrgruppen antingen lösningar eller beslutsunderlag. Zedendahl menar att mellan 

dessa möten och styrgrupperna arbetar Destination Sigtuna intensivt för att ta fram underlag 

och bereda för att mötena ska bli så effektiva som möjlig. Hon menar att aktörerna i en väldigt 

stor utsträckning lägger ned pengar och tid för detta och att bolaget vill skapa så pass mycket 

värde att det är värt att ta tid från sin ordinarie verksamhet för att delta i nätverket. Bolaget 

vill visa att nätverket ger någon form av effekt. 

Sedan 2013 anordnas en BarCamp i Sigtuna. Enligt Zedendahl är det en form av ett möte där 

samtliga närvarande är med och delar kunskap, diskuterar angelägna hållbarhetsfrågor och 

byter erfarenheter. De närvarande brukar vara allt från studenteter och enskilda turistföretag 

till hållbarhetsaktiva destinationsutvecklare. Zedendahl menar att detta är ett sätt att kunna 

påverka och att hon är övertygad om att det bör finnas mer nätverk och att alla engagerade 

inom dessa hållbarhetsfrågor behöver ett forum där det ska kunna gå att dela med sig av sina 

frågor och utmaningar. Enligt Zedendahl är nätverket med i debatten, de är transparenta och 

vill vara en plats där hållbarhetsfrågor ska diskuteras.  
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Nätverkets projekt  

Gröna november - En månadslång kampanj där Sigtunas 

hotellnätverk presenterar deras arbete inom 

miljö och hållbarhet 

- Erbjuder en rad aktiviteter för att skapa 

uppmärksamhet kring deras hållbarhetsarbete 

 

El-ladd stolpar - Storsatsat på ladd stolpar: Alla 

hotellanläggningar erbjuder elbilsladdning 

- Sigtuna kommun och Arlanda är först att kräva 

el taxibilar till sina hotellgäster 

 

Klimatkompensation - Enligt 2013 års klimatberäkningar minskade 

koldioxidutsläppen med 11 % 

-  I beräkningarna ingår koldioxidutsläpp som 

orsakas av exempelvis tjänsteresor, 

elanvändning, egna transporter och uppvärmning 

etc.  

- Beräknar årligen koldioxidutsläppen och 

klimatkompenserar därefter genom att plantera 

träd i Malawi. Kompensationen motsvarar över 

9000 träd 

 

Palmoljejakt - Då det finns så lite kunskap om ämnet arbetar 

nätverket med att ge ut information om 

palmoljan och dess miljöpåverkan 

- Hotellanläggningarna slutar servera vissa 

produkter som innehåller palmolja i försök till 

att minska på användningen av palmoljan i mat 

 

Bikupor - Sigtuna Kommun har sammanlagt 16 bikupor 

med 750 000 bin 

- Använder bikuporna för att öka pollineringen 

och därmed öka växtligheten i kommunen 

 

Ekologisk mat - Satsar på användningen av ekologiskt odlade 

och närproducerade råvaror 

- Hotellanläggningarna erbjuder bland annat bara 

ekologiskt kaffe och mjölk. De köper även bara 

KRAV-märkta bananer 

 

Tabell 2 - Hållbar Destination Sigtunas klimat- och miljöarbete. Källa: Camilla Zedendahl 
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4.2 Sigtuna Kommun  
Enligt Helen Ericson är Sigtuna kommun i dagsläget inte delaktiga i Hållbar Destination 

Sigtuna. De äger däremot verksamheten och via företaget arbetar de med den hållbara 

turismen. Hon menar att kommunen i sig inte arbetar med turism- och miljöfrågor lika 

djupgående utan att de lagt det i ett bolag istället. Emellertid kommer det upp delar i 

verksamhetens arbete där de är beroende av kommunen och då arbetar de tillsammans i de 

särskilda frågorna. Det finns en regelbunden kommunikation mellan de olika parterna även 

fast det bara är Hållbar Destination Sigtuna som sitter med i nätverket. Vid frågan om Sigtuna 

kommun i framtiden kommer att gå med i nätverket berättade Ericson att det inte är något 

som är aktuellt i nuläget.  

 

4.3 Radisson Blu Arlandia hotel och Radisson Blu Sky City hotel 
Enligt Jennie Berneron är arbete med hållbarhet en grundförutsättning för att ett företag ska 

vara stark och konkurrenskraftig framåt. Hon definierar begreppet hållbarhet som ekonomisk 

effektivitet, socialt engagemang och miljöhänsyn. Hon menar att Radisson Blu aktivt arbetar 

med att minimera sin miljöpåverkan genom tydliga miljöåtgärder. Det fokuseras och planeras 

alltid framåt genom att det som implementeras är långsiktigt och inte bara för en kortare 

period.  

Radisson Blu är en internationell hotellkedja som bildats ur Radisson SAS. Det är en 

skandinavisk hotellkedja från början men idag är ägarskapet delat mellan Skandinavien och 

USA då den drivs av Carlson Rezidor Hotel Group. Hotellkedjan har hotell över hela världen 

och levererar en service som heter ”yes I can”. De har även ett program som heter 

”Responsible Business” och genom den utförs en rad aktiviteter löpande som syftar till att 

kunna ta ansvar. Berneron menar att programmet och deras service bidrar till att de efterlever 

olika löften som står för hur de ska agera professionellt både mot varandra och mot gäster 

genom att visa hänsyn till välfärd, hälsa och rättigheter.  

Berneron anser att de arbetar mycket med den hållbara utvecklingen i praktiken. Att hotellen 

alltid strävar efter att minska på negativ miljöpåverkan genom miljöåtgärder såsom 

avfallssortering, användning av ekologiskt odlade och närproducerade råvaror och genom att 

minska på vatten- och energi förbrukningen. Hotellen är Green Key certifierad och arbetar 

med tre olika kanaler externt, Green Key, Destination Sigtuna och Hållbar Destination. 

Tillsammans utgör de olika former av miljömässigt arbete. Hon berättar att hotellet har en 

egen bikupa där bina producerar honung som sedan serveras till gästerna under frukosten. 

Bina ger växterna och naturen en mycket bättre chans till ett frodigare liv i omgivningen runt 

bikupan. Hotellen satsar även på att kunna erbjuda gästerna en ekologisk och mer klimatsmart 

meny. De köper bara in ekologiskt kaffe och mjölk och erbjuder även vissa te-, öl- och 

vinsorter som är ekologiska och utöver det köper de in ekologiskt odlade råvaror. Radisson 

Blu strävar efter att enbart använda LED-lampor och är nu inne i en process då de byter ut alla 

lampor till LED. De har exempelvis redan bytt ut två stycken 10 meter breda Radisson Blu 

loggor till LED-belysning. För att kunna fortsätta arbetet med minskningen av energi- och 

vatten förbrukningen har de även installerat ett munstycke på träningsanläggningens och 

hotellrummens alla handfat och dusch för att kunna minska på vattenflödet. Berneron berättar 
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även att de kommer att ta bort två jacuzzin i hotellet och att detta kommer att bidra till 

sparandet av både vatten och el och en minskning i användandet av klor. För att minska på 

grovsoporna kommer hotellen att köpa in en sopkomprimator och detta kommer i sin tur 

också leda till att transporterna för sophämtning minskar. Resultatet blir att en lastbil kommer 

att komma en gång i månaden istället för tre gånger per vecka för att hämta grovsopor.  

Enligt Berneron går det att se en tydligt ökad efterfrågan bland hotellgästerna av miljövänliga 

produkter. Särskilt efterfrågat är miljövänliga produkter i form av ekologisk odlade och 

närproducerade råvaror. Hon menar att det är på grund av feedback från gästerna som 

hotellkedjan och alla dess hotell erbjuder en frukost som i princip är helt ekologisk.  

2009 anslöt sig både Radisson Blu Arlandia hotel och Radisson Blu Sky City hotel till 

hållbarhetsnätverket. Berneron anser att det inte finns några nackdelar med att vara med i 

Hållbar Destination Sigtuna då samarbetet förenklar utförandet av miljöarbetet. Hon menar att 

samarbetet är unikt och väldigt speciell då hotellen egentligen är varandras konkurrenter men 

att de väljer att lägga konkurrensen åt sidan för att kunna utföra ett effektivt hållbarhetsarbete. 

Det sker återkommande möten mellan hållbarhetsnätverkets alla partners med jämna mellan 

rum. Där tas olika förslag och idéer upp och medlemmarna som har beslutsrätt delar med sig 

av sina åsikter. Berneron berättar vidare att hotellkedjan har en policy kring miljö- och 

klimatarbetet sedan tidigare och att Hållbar Destination Sigtuna blivit ytterligare ett samarbete 

inom deras miljöarbete. 

 

4.4 Sigtunahöjden 

Enligt Lena Andersson har hotell Sigtunahöjden länge arbetat med hållbar utveckling och 

miljöfrågor. Hotellet har ett långsiktigt miljötänk och arbetar kontinuerligt med arbetet för att 

minska sin miljöpåverkan och miljöarbetet är även en ständig utveckling för att anpassa deras 

verksamhet. Hon menar att de tydligt arbetar med hållbar utvecklingen i praktiken genom 

miljöåtgärder som exempelvis att miljöanpassa inredning, användandet av miljömärkta 

rengörings- och städmedel, en effektiv avfallshantering, genom en minskad vatten- och 

energianvändning och genom att köpa produkter som är miljömärkta och närproducerade. Då 

alla produkter som behövs inte är miljömärkta försöker Sigtunahöjden så långt som möjligt 

köpa in närproducerade råvaror istället och så har de ett avtal med ett slakteri som är 

svanenmärkt. Hotellet försöker även ha så få leverantör transporter som möjligt och satsar 

därför på att köpa från en och samma grossist.  

Sigtunahöjden är till grunden en konferensanläggning som byggdes 1970. Anläggningen lades 

ned i början av 2013 och samma år startades verksamheten upp igen med hotell- och 

konferensrum. Deras huvudmarknad är konferens men de arbetar även mot privatgäster. 

Redan 1999 blev Sigtuna höjden det 10:e hotellet i Norden och det femte hotellet i Sverige 

som blev svanenmärkt. Hotellet är även med i IACC: green star då de uppfyller kriterierna för 

miljö och hållbarhet.  
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En av flera fördelar med nätverket Hållbar Destinationen Sigtuna enligt Andersson är att de 

olika verksamheterna har lika stort miljöengagemang och att alla aktörer strävar efter att 

utveckla Sigtuna till att bli en attraktiv destination. Dessa är de största anledningarna till 

varför nätverksarbetet fungerat så bra. Nätverket bidrar till att hotellet får en större inblick i 

stora och viktiga frågor och får ta del av miljömässig expertis som de annars kanske inte hade 

fått. Andersson berättar vidare att hotellet tillsammans med nätverket gått in i palmoljejakten. 

Då det inte är många som känner till problematiken kring palmolja anser hon att hotellet har 

en viktig funktion att fylla genom att sluta servera vissa produkter och sedan ge ut information 

om detta till hotellets gäster. Sigtunahöjden har som mål att gradvis fasa ut användningen av 

palmoljan från restaurangen för att i framtiden endast ska köpa in produkter med certifierad 

palmolja. Tillsammans med nätverket har de även anordnat bikupor i anläggningen för öka 

pollineringen och därmed öka växtligheten i kommunen. Arbetet med hållbarutveckling har 

varit något som funnits inom hotellet före samarbetet men tack vare nätverket har 

Sigtunahöjdens miljöarbete stegrats menar Andersson.  

 

Andersson har inte kunnat se en ökad efterfrågan bland deras hotellgäster att välja ekologiska 

produkter. Andersson menar att hon varken känt av något intresse eller hört de anställda 

berätta om intresse hos hotellgästerna. Däremot anser hon att hotellgäster förmodligen 

förutsätter att hotell är miljöcertifierade och därför inte lägger ned så mycket tanke bakom det.   

 

Andersson anser att ett pågående problem i kommunen är de dåliga kommunikationerna till 

och från Arlanda. Då det inte finns något snabbtåg är besökare tvungna att komma med bil 

eller buss. Hotellet försöker därför erbjuda sina kunder el-taxi när de bokar taxi till dem.  

 

 

4.5 U&We 
Enligt Jens Johansson handlar hållbar utveckling i det dagliga arbetet om att försöka minska 

så mycket som möjligt på den negativa påverkan. Att ändra och strukturera om olika typer av 

affärsmodeller i verksamheten för att kunna komma bort från det som inte är hållbart på sikt 

som exempelvis att utnyttja resurser eller användningen av energi som påverkar naturen 

negativt. Han menar att det är viktigt som företag att verkligen visa att det händer något, att 

det sker en förändring och uthållighet i det företaget gör.  

U&We är en konsultbyrå som arbetar med organisationer och företag som har en vilja till 

förändring och strävar efter att bidra till en hållbar utveckling. Företaget har funnits i över 20 

år och startades i första hand för att kunna arbeta med miljömässiga hållbarhetsfrågor. 

Verksamheten strävar efter att både internt och externt minska på resursförbrukning via 

effektiviseringar och genom att sluta kretsloppen. Detta genom bland annat distanslösningar 

för arbete och även möten, återanvändning av utrustning och minimering av resor och 

utskrifter. Johansson berättar vidare att företaget är ISO 14001 certifierade vilket betyder att 

verksamheten lever upp till erkända och konkreta miljökrav. Certifieringen har även bidragit 

till att verksamheten har egna miljömål uppsatta som sedan följs upp.  

Johansson berättar att U&Wes samarbete med Hållbar Destination Sigtuna började 2010 och 

att de sedan dess har arbetat tillsammans. U&We erbjuder deras expertkunskap inom olika 
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miljöområden. Han berättar vidare att de hjälper nätverket driva hållbarhetsarbetet framåt 

genom att vara expertpådrivare och samtalspartner i miljöfrågor. Detta genom att exempelvis 

göra klimatmätningar och ekologiska kvitton för företagen i nätverket varje år. Genom att 

delta i nätverkets regelbundna möten och event anser Johansson att de kan komma med en 

utomstående synvinkel och uppmärksamma områden som exempelvis bör utvecklas.  

Företagets visioner och mål för deras hållbara arbete inom Sverige är i det stora hela att kunna 

påverka företag och organisationer runt om i landet. Han menar att företagets egen påverkan 

är väldigt liten då de är en liten organisation men även för att de är ett tjänsteföretag. Då 

företagets fokusområde ligger i att hjälpa kunder arbetar de med ett koncept och en vision 

som kallas för Planetnytta. Konceptet innefattar det omgivande samhället, kunder, intressenter 

och affärspartners och det ramverk som relateras till detta är modellen över planetens fysiska 

gränser. Detta kompletteras även med modellen för den rättvisa och trygga utvecklingen för 

människan. 

 

4.6 32 Rum & Kök 
Erika Jangbrett på hotell 32 Rum och Kök berättade under intervjutillfället att hållbar 

utveckling handlar om att hela tiden utvecklas och tänka hållbart vare sig det är råvaror eller 

produkter som ska köpas. Jangbrett menar att det är viktigt att tänka på att alla inköp ska 

gynna miljön samt att inte hela tiden konsumera nytt utan att det även går att köpa begagnade 

saker som de gör på deras hotell. På 32 Rum och Kök används närproducerat och ekologiska 

råvaror. Allt ska vara egenproducerat och inte halvfabrikat berättar Jangbrett. Hotellet är även 

palmoljefritt och arbetar mot att bli kravcertifierad. 

Hållbar utveckling har hotell 32 Rum & Kök hela tiden arbetat med. De som grundade 

verksamheten kommer från Scandic och där har de arbetat mycket med miljöfrågor enda 

sedan start. På hotellet arbetar de ständigt med att förbättra och finna nya leverantörer 

förklarar Jangbrett. De anser att man självklart ska arbeta med ekologisk mat men att man 

även ska fokusera på närproducerat eftersom det finns så mycket att hämta därifrån. 

Enligt Jangbrett har samarbetet med hållbarhetsnätverket hela tiden funnits men på grund av 

att hon arbetat där sedan februari 2015 var hon osäker på exakt när det började. Tidigare var 

samarbetet inte lika genomtänkt eller fokuserat på miljö och hållbarhet men detta ändrades när 

Jens Johansson från U&We blev mer involverad och kom med sin kunskapsmässiga expertis. 

Genom nätverket deltar hotellet i olika event och möten som ordnas, de försöker delta och 

påverka i den mån de kan menar Jangbrett. 

Inom det hållbara arbetet tycker Jangbrett att man måste arbeta från flera olika punkter 

eftersom alla frågor är lika viktiga. Vidare menar hon att det inte att bara går att göra en liten 

del även om man är bra på det. Jangrett smenar att de försöker sprida kunskap kring 

hållbarhetsperspektivet bland gästerna, genom att hålla presentationer när ledningsgrupper är 

på konferens på hotellet. På så vis kan de nå ut till större företag menar hon. Förutom att 

påverka de större företagen försöker hotellet även påverka de vanliga gästerna. De säljer 

gärna in deras ekologiska vin paket och försöker få gästerna att välja vegetariskt. Efterfrågan 



28 
 

på miljövänliga produkter bland gästerna har hotellet kunnat se det senaste åren vilket har 

varit en stor motivationsfaktor till att fortsätta köpa in de produkterna. 

Jangbrett tror att det största hindret inom turism är de stora leverantörerna som fortfarande är 

beroende av att handla från företag som inte är lika måna om att ta in produkter som 

destinationen vill. De vill utöka deras sortiment och det är det största hindret just nu anser 

Jangbrett. 

Hotellen inom nätverket är på samma gång konkurrenter som de är samarbetspartners. 

Konkurrensen har dock lagts åt sidan av den anledningen att de i slutändan arbetar mot ett 

gemensamt mål. Jangbrett menar att de blir som en gemensam kraft där de har en gemensam 

syn kring miljön. Många väljer Sigtuna på grund av detta och genom det får alla hotell sin del 

av kakan. För mycket konkurrens och för lite samarbete kommer leda till att de krockar med 

varandra förklarar Jangbrett. Samarbetet emellan hotellen är nära och de hjälper kunder 

sinsemellan och skickar även de till varandra. Detta görs för att kunderna ska stanna i Sigtuna 

istället för att konkurrera om dem. Hotellen väljer heller inte konkurrera om priserna just för 

att det ska finnas samma standard bland de miljövänliga produkterna. Blir det konkurrens om 

priserna kommer hotellen börja använda sig av billigare råvaror och kvalitén blir då sämre 

menar Jangbrett. 

 

4.7 Hotell Kristina  
Olsen beskriver hållbarhetsarbete som en kostnadseffektiv lösning men även en viktig 

minimering av de risker som finns. Hon menar att viktiga drivkrafter bakom hållbarhetsarbete 

är starka medarbetare med engagemang, kundorientering och miljö. Olsen menar att när 

hållbarhetsaspekter genomförs på ett bra och noggrant sätt blir det bara lönsamt. Att det är 

viktigt med hållbarhetstänket i alla led och i alla investeringar och beslut som fattas. Hon 

definierar begreppet hållbarhet som långsiktig men berättar att det innefattar två olika 

aspekter inom hennes verksamhet. Det ena är att bidra till ett bättre samhälle och det andra är 

att tänka utanför det egna arbetet.  

Hotell Kristina är sammanlagt tre fastigheter och har i nuläget 62 rum. Hotellets huvudprofiler 

är hållbarhet, spänst och kultur och under terminerna arbetar det mycket med konferenser men 

till sommaren fokuserar de som mest på turister. Enligt Olsen är hotellbyggnaden från grund 

ett gammalt elevhem till en internatskola som fanns i Sigtuna. Hotellverksamheten grundades 

1990 och respondenten var anställd där sedan start. År 1999 fick Olsen och hennes man 

möjlighet att ta över verksamheten och de har tillsammans ägt och drivit hotell Kristina sedan 

dess.  

Olsen anser att hotell Kristina sedan start arbetat aktivt med den hållbara utvecklingen i 

praktiken. Hon menar däremot att ordet hållbarhet egentligen kommit fram de senaste åren 

och det inte pratades lika mycket om det förut. Enligt Olsen har Hotell Kristina legat lite i 

framkant med ekologisk mat. I det avseendet menar hon att andra hotell i kommunen 

inspirerats av dem och sedan infört det till de egna verksamheterna. 40 procent av dryck och 

mat som serveras i hotellet är ekologiskt. De har även alltid en stor salladsbuffé och serverar 

alltid soppa för att försöka minimera gästernas köttkonsumtion. Detta har uppskattats väldigt 
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mycket av hotellgästerna menar Olsen då gästerna under de senare åren efterfrågat ekologiska 

råvaror. Sedan ett tag tillbaka är hotellet även helt palmoljefria i de råvaror som produceras. 

När Pernilla Olsen och hennes man tog över hotellet kravmärktes hotell Kristinas kök 

omedelbart och var det första hotellet med den märkningen i Sigtuna. Hotellet är även 

svanenmärkt och med i IACC då de uppfyller kriterierna för hållbarhet och miljö.  De 

klimatkompenserar el, tjänsteresor, vattenförbrukning och uppvärmning och genom företaget 

U&We räknas det ut hur mycket hotellet gör sig av med och sedan kompenseras det genom 

trädplantering i Malawi 

Enligt Olsen har hotell Kristna hela tiden haft ett samarbete med Destination Sigtuna och när 

hållbarhetsnätverket grundades utvecklades samarbetet mer och mer mot hållbarhet. Hon 

anser att hon aldrig upplevt samarbetet med de andra hotellen som konkurrensbetonad och att 

det bara varit fördelaktigt. Samarbetet har bidragit till att uppmärksamheten kring kommunens 

miljöarbete bara blivit större och resultatet av arbetet har bara blivit tydligare när det skett en 

sammanställning av siffror från flera medlemmar menar hon. Olsen anser att nätverket är en 

form av plattform där de olika medlemmarna kan ta del av varandras arbeten och lära sig av 

varandra och på sätt bara utvecklas och förbättras. Olsen menar att hon och hennes man 

försöker vara så aktiva som möjligt i nätverket genom att driva och påverka projekt. Hon 

påpekar däremot att det finns olika grader av intresse för just hållbarhet och att det kan finnas 

svårigheter att få ihop alla. Detta på grund av att verksamheterna är olika stora och har olika 

mycket tid men att i det stora hela fungerar samarbetet i nätverket väldigt bra och att det inte 

alls är negativt att ha gemensamma projekt med konkurrenter. 

 

4.8 IFL Kämpasten  
IFL Kämpasten är en utpräglad konferens och mötesanläggning som riktar sig mot företag och 

gruppbokningar. Det går inte att göra några individuella privatbokningar utan det är främst 

grupper från företag som gästar hotellet. Hotellets huvudpunkt är mötet och därför arrangeras 

det varken fester eller kick-off utan bara utbildningar. I dagsläget finns det 116 hotellrum och 

19 lokaler i anläggningen. Hotellanläggningen ägs av Handelshögskolan i Stockholm och 

byggdes år 1982. Anläggningen byggdes då Handelshögskolan var i behov av en anpassad 

inrättning för utbildningar till deras executive managers. Driften i anläggningen Kämpasten 

har sedan 2008 gjorts via Sodexo och hotellet följer deras riktlinjer kring personal, hållbarhet 

och även inköp.  

Enligt respondenten från IFL Kämpasten innefattar ordet hållbarhet flera olika belysningar så 

som att skapa nytta, ta ansvar och påverkan på samhället. Respondenten menar att hotellets 

miljö- och hållbarhetsarbete började redan innan samarbetet med nätverket Hållbar 

Destination Sigtuna utvecklades fram. IFL Kämpasten arbetar i dagsläget bland annat med 

klimatkompensering, energianvändning via bergvärme, bikupor, inköp av en högre andel 

ekologiska livsmedel, användning av elbil och torra städmetoder.  

Enligt respondenten finns det inga nackdelar eller svårigheter med nätverkssamarbetet då det 

bara förenklat IFL Kämpastens miljö- och hållbarhetsarbete. Respondenten menar att det är 

svårt att driva ett hotell utan hjälp då det är mycket arbete bakom en hel anläggning. Därför 



30 
 

har nätverket förenklat en stor del av hotellets miljö- och hållbarhetsarbete. Respondenten 

menar att nätverket bara har kunnat bli starkare på grund av att de olika medlemmarna kunnat 

ha gemensamma mål och genom det kunnat jobba tillsammans. De har genom nätverket 

kunnat sätta Sigtuna på kartan och enligt respondenten gynnas alla aktörer av att göra 

kommunen till en attraktiv destination.  

Respondenten menar att de inte har sett en ökad efterfrågan bland deras hotellgäster att välja 

ekologiska produkter. Enligt respondenten beror detta på att gäster i dagsläget förutsätter att 

det finns en viss typ av miljöarbete bland hotell över en viss prisgrupp och att det därför 

automatiskt ingår ekologiskt odlade och närproducerade råvaror.  
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5.0 Analys 
I följande kapitel analyserar författarna det empiriska materialet utifrån den teoretiska 

referensramen. Avsnittet kommer slutligen att leda fram till forskningsstudiens slutsats.  

Enligt Hunter (2002) beskriver det ekologiska fotavtrycket hur människan påverkar miljön. 

Turismen är i dagsläget en av de största industrierna i världen vilket har varit känt sedan länge 

bland verksamma aktörer. Därför menar Hunter (2002) att det behövs ett lämpligt 

miljöhållbarhetsarbete. Berneron samt Andersson beskriver vikten av att ha med miljötänket 

som en grundförutsättning när företag vill bygga upp en stark och konkurrenskraftig 

verksamhet. Alla respondenter till denna studie som ingår i nätverket arbetar mot ett 

långsiktigt miljötänk och anpassar verksamheten därefter.  

Mair och Jago (2010) hävdar i sin artikel att organisationers miljöarbeten kan bli effektiva 

bara genom att det finns ett fåtal anställda som är engagerade inom dessa frågor. En av 

drivkrafterna för att kunna bedriva ett effektivt miljöarbete är personliga synsätt och 

värderingar hos ledare inom företag och även dess anställda. Under intervjutillfällena 

poängterade flera av respondenterna att den största orsaken till att ingå i nätverket var på 

grund av engagemang kring hållbarhetsarbete. Destination Sigtuna ville börja ta ansvar för 

hur utvecklingen såg ut i Sigtuna. De bestämde sig därför att skapa ett nätverk där de kunde 

våga utmana varandra till att arbeta med hållbarhetsfrågor på ett annorlunda sätt. Radisson 

Blu anslöt sig till nätverket 2009 men hade redan tidigare en policy kring miljö- och 

klimatarbete. Berneron menar att Hållbar Destination Sigtuna blev ett ytterligare samarbete 

inom deras miljöarbete. Detta påpekades även av de andra hotellrespondenterna 

Sigtunahöjden, 32 Rum & Kök, Hotell Kristina och IFL Kämpasten. Även Zedendahl 

understryker att hotellen mer eller mindre hade egna sätt att minimera verksamheternas 

miljöpåverkan redan innan nätverket grundades. De senaste åren har miljö- och 

hållbarhetstänket blivit allt mer av en trend som utvecklats till att ha blivit en grundläggande 

del inom olika verksamheters arbete, detta interstryks även av Mårtensson och Westberg 

(2014).  Därför anser författarna till denna studie att de olika medlemmarna troligen hade 

kunnat utveckla ett fördjupat miljö- och hållbarhetsarbete utan samarbetet med nätverket. 

Detta beror dels på att de redan arbetade med dessa frågor innan samarbetet men även på 

grund av miljötrenden som växt fram under de senaste åren och sannolikt helt naturlig hade 

lett fram till beslut om att starta arbetet. 

Mair och Jago (2010) menar att en annan drivkraft för miljöarbete är att allmänheten är 

intresserade och efterfrågar vilket miljöengagemang företag har och vad de åstadkommer. 

Detta är en positiv aspekt som Hållbar Destination Sigtuna är noga med att framhäva. 

Zedendahl hävdar att hållbarhetsfrågor fortfarande blir ifrågasatta i dagsläget och att 

uppkomsten kring fler strategier om dessa frågor är väldigt viktiga. Hon menar att kunskap 

och ett starkt engagemang måste finnas för att dessa strategier ska kunna uppstå. Därför är det 

viktigt att vara transparent i sin kommunikation då detta kan bidra till kunskap. Det märks 

tydligt via nätverkets hemsida Hallbardestination.se att de arbetar med att vara transparent i 

sin kommunikation. Detta på grund av att de kontinuerligt delar med sig av hur arbetet går 

med de olika projekten och även har en blogg som flitigt uppdateras angående arbetena. Detta 
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gör de för att allmänheten ska få ta del av arbetet och för att informera om vilka mål nätverket 

har och hur det kommer att arbetas för att kunna uppnå dessa mål. Nätverket anordnar även 

varje år en månadslång kampanj som heter Gröna november. Under denna månad presenterar 

Sigtunas hotellnätverk deras arbete inom miljö och hållbarhet som allmänheten får en chans 

att ta del av. Hotellen erbjuder även allmänheten en rad aktiviteter under den månadslånga 

kampanjen. Detta för att kunna skapa mer uppmärksamhet och kunskap kring deras 

hållbarhetsarbete.  

I artikeln”The development of a conceptual model of greening in the business events tourism 

sector” lyfter Mair och Jago även fram att det tydligt framkom att omgivningen, resenärer och 

turister inte hade krav på ett företags arbete kring miljön. Intresset för organisationers 

hållbarhetsåtgärder var även låg i jämförelse med vad som förväntades. Det påvisades även att 

det i dagsläget inte finns någon forskningsstudie som visar att turister är villiga att betala mer 

för en mer grön tjänst. Radisson Blu har inte känt av något krav från hotellgästerna till att bli 

mer miljömässigt involverade, däremot har de kunnat se en ökad efterfråga av ekologiskt 

producerade råvaror. Enligt Berneron är det på grund av feedback från deras hotellgäster som 

motivationen till att köpa in ekologiskt odlade och närproducerade råvaror uppkom. Detta har 

sedan varit en stor bidragande faktor till att hotellkedjan i dagsläget erbjuder en mer 

klimatsmart meny och en frukost som i princip är helt ekologiskt. Detta är en positiv aspekt 

som även plockats upp av Hotell 32 rum & kök och hotell Kristina som båda betonar att det 

finns en efterfrågan bland gästerna på ekologiska råvaror. De andra hotellrespondenternas 

motivering stämmer däremot mer överens med Mair och Jagos studie. Vid förfrågan om 

Sigtunahöjden kunde se en ökad efterfrågan bland deras hotellgäster att välja ekologiska 

produkter kunde Andersson inte besvara frågan. Detta på grund av att hon varken känt av 

något intresse eller hört de anställda berätta om engagemang hos hotellgästerna. Hon 

påpekade däremot att hotellgäster förmodligen förutsätter att hotell är miljöcertifierade och 

därför inte lägger ned så mycket tanke bakom det. Detta understryks även hos hotell IFL 

Kämpasten. Att hotellgäster förutsätter att verksamheter är miljöcertifierade tror författarna 

beror på att miljöfrågor och hållbar utveckling utvecklat ett större engagemang och en ökad 

uppmärksamhet de senaste åren än vad det tidigare varit.  

Trots att det är brist på forskning om turisters vilja att betala mer för en grönare tjänst 

påpekade Mair och Jagos studie att mötesanläggningarna ändå utvecklade sitt 

hållbarhetsarbete. Författarna Mårtensson och Westberg (2014) menar i sin artikel att företag 

idag ägnar en ökad uppmärksamhet och ett större engagemang på hållbar utveckling och 

miljöfrågor. På grund av motivationen till att arbetet kring dessa frågor har företag börjat 

införa olika program i form av miljöprestanda där naturen tas i beaktande. Mårtensson och 

Westberg (2014) menar även att det viktigaste inte är hur ett företag arbetar mot att forma en 

effektiv miljöstrategi utan att strategin i sig måste kunna minska belastningen på miljön. Jens 

Johansson som är hållbarhetskonsult på U&We menar att det är viktigt för  

företag att arbeta med den hållbara utvecklingen i det dagliga arbetet. Han menar att företag 

bör ändra och strukturera om i verksamheten för att kunna komma bort från det som inte är 
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hållbart på sikt. Exempelvis användningen av det som påverkar naturen negativt och som 

innebär att naturresurser slösas med.  

Swarbrooke (1999) menar att den mest återkommande aspekten inom hållbarhetsperspektivet 

och miljöperspektivet är naturresurser. Inom denna kategori faller omhändertagandet av 

mänskligt avfall in. Hotellrespondenterna från Radisson och Sigtunahöjden berättade under 

intervjutillfällena att de bland annat försöker minska på den negativa miljöpåverkan genom 

noggranna avfallssorteringar. Radisson Blu hotellen kommer under år 2016 att köpa in en 

sopkomprimator för att komma ett steg närmare till att minska på grovsoporna och kunna få 

en bättre sophantering. Under intervjutillfällena med de andra tre hotellrespondenterna 

nämndes ingenting angående avfallssorteringar. Däremot arbetar 32 Rum & Kök mot att bli 

kravcertifierade och hotell Kristina är redan krav- IACC- och svanmärkta. Därför har 

författarna dragit slutsatsen att de hotellen arbetar med omhändertagandet av mänskligt avfall. 

I Swarbrookes (1999) definition av miljömässig hållbarhet nämner han även att turism leder 

till att människan använder sig av en rad naturresurser. Han menar att en bidragande faktor till 

viljan att skydda naturresurser står på en ekonomisk grund men även att slösandet av 

naturresurser kan vara ett hot mot destinationernas överlevnad. Swarbrooke lyfter fram 

överexploatering och att turister överutnyttjar vatten och att deras avloppsvatten i sin tur kan 

förorena sjöar och om det inte är tillräckligt behandlat. Dessa negativa effekter kan drabba 

miljön långsiktigt. Gössling och Peeters (2015) hävdar att det behövs framtida insatser för att 

kunna hantera turismens påverkan då den både har direkta och indirekta påverkan på jordens 

resurser. Precis som Swarbrooke menar Gössling och Peeters att turismen är beroende av 

färskvatten och konsumerar det i stora mängder i och med användningen av toalett, dusch och 

pool. Radisson Blu arbetar aktivt med minskningen av vattenförbrukningen på hotellet. De 

har bland annat installerat munstycken på alla hotellrummens och träningsanläggningarnas 

dusch och handfat för att kunna minska på vattenflödet. De kommer även att ta bort två 

jacuzzin i hotellet och även detta kommer att bidra till sparandet av vatten.  

Gössling och Peeters (2015) menar att nästan all livsmedel både har direkta och indirekta 

kopplingar till turismen på grund av de stora mängderna mat som framställs för olika former 

av turismsammanhang. Turism är en viktig del inom livsmedelskonsumtionen som i sin tur är 

en bidragande faktor till utsläppen av växthusgaser. Livsmedelskonsumtionen kan även 

medföra stora konsekvenser för naturen i form av markomvandling, förstörandet av 

ekosystem och förluster av arter. Författarna menar att inom kategorin livsmedel bidrar 

jordbruk med användning av bekämpningsmedel samt långväga transporter till stora globala 

utsläpp. Flera av nätverket Hållbar Destination Sigtunas projekt innefattar bland annat ett stort 

arbete som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Några av dessa projekt är bland 

annat klimatkompensation, ekologisk mat och el ladd-stolpar. Zedendahl berättade att 

nätverket årligen beräknar sina koldioxidutsläpp och därefter klimatkompenserar genom att 

plantera träd i Malawi. Hon menar att inom beräkningarna ingår koldioxidutsläpp som bland 

annat orsakas av uppvärmning, tjänsteresor, egna transporter och elanvändning. Radisson Blu 

arbetar med minskningen av energiförbrukningen genom att spara el. Detta gör de genom att 

enbart använda LED-lampor. IFL Kämpesten använder sig av energi via bergvärme och hotell 
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Kristina är svanenmärkt, IACC samt kravmärkt vilket innebär att de uppfyller de krav som 

finns inom hållbarhet och miljö. Hotell Kristina var även det första hotellet i Sigtuna som blev 

kravmärkt och klimatkompenserar för bland annat elanvändning, vattenförbrukning samt 

tjänsteresor. Hotell 32 rum & kök nämnde ingenting om hur de klimatkompenserar vid 

intervjutillfället men uppgav att de arbetar mot att bli kravcertifierade, vilket även kommer att 

innebära åtgärder som motverkar klimatförändring. 

Nätverket storsatsar på projektet el ladd-stolpar genom att alla hotellanläggningar erbjuder 

gratis elbilsladdning. Det är genom denna satsning som kommunen placerat sig på fjärde plats 

i Sverige på listan över antalet laddstolpar. Andersson menar att de dåliga kommunikationerna 

till och från Arlanda är ett olöst problem i kommunen. Hon hävdar att besökare är tvungna att 

ta sig till kommunen via bil eller buss då det inte finns något snabbtåg. Därför försöker 

Sigtunahöjden erbjuda sina hotellgäster el-taxi när de bokar taxi till dem. Zedendahl menar att 

det är på grund av de dåliga kommunikationerna som Sigtuna kommun och Arlanda är först i 

Sverige att kräva el taxibilar till sina hotellgäster.  

Ett annat projekt som nätverket Hållbar Destination Sigtuna ständigt arbetar med är ekologisk 

mat. Hotellen som intervjuats ser alla detta projekt som en positiv miljöstrategi mot en 

hållbara utvecklingen. Medlemmarna inom nätverket erbjuder bland annat bara ekologiskt 

kaffe och mjölk och de köper även bara in KRAV- märkta bananer. Utöver det satsar hotellen 

även på användningen av ekologisk odlade och närproducerade råvaror. Respondenten från 

Sigtunahöjden menar att hotellet arbetar med ett svanmärkt slakteri då alla produkter från 

andra slakterier inte är miljömärkta. Enligt flera av respondenterna har hotellen egna bikupor i 

deras anläggningar som ordnats tillsammans med nätverket. Där producerar bina honungen 

som sedan serveras till hotellgästerna vid bland annat frukosten. Bikuporna skaffades till 

anläggningarna i hopp om att öka pollineringen och därmed gynna växtligheten i kommunen.  

Gössling och Peeters (2015) hävdar i deras artikel att turismen har påverkat efterfrågan på 

livsmedel som anses vara problematiska och att det även har bidragit till avskogningar runt 

om i världen. Då det finns så lite kunskap om palmoljan, problematiken kring den och dess 

miljöpåverkan har nätverket gått in i ett projekt som de väljer att kalla för palmoljejakten. 

Nätverket vill med detta projekt arbeta med att ge ut så mycket information som möjligt om 

ämnet och till vilken grad avskogningar sker för att producera oljan. Respondenten från 

Sigtunahöjden betonar i sin intervju att hotellet har en viktig funktion att fylla genom att sluta 

servera vissa produkter som innehåller palmolja och att informera hotellets gäster om varför 

de undviker palmolja. Hotellet har som mål att gradvis fasa ut användningen av ämnet från 

deras restaurang i hopp om att endast kunna köpa in produkter med certifierad palmolja i 

framtiden. Alla hotellrespondenter förutom två som intervjuats har ingått i projektet 

palmoljejakten. Då nätverket i hög grad samarbetar genom projekten räknar författarna med 

att även de andra två hotellrespondenterna påverkas indirekt av palmoljejakten då även de får 

information om de negativa miljökonsekvenser som framställningen av palmolja orsakar.  

Enligt Gibson, Lynch och Morris (2007) kan ett nätverk gynna utvecklingen av turismen i en 

destination. Författarna definierar nätverk som en samling av relationer mellan individer som 
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samverkar i antingen en privat eller i en organisatorisk prestanda för att kunna åstadkomma 

ett specifikt syfte. Iden med hållbarhetsnätverket började först efter att Sigtuna utvecklades 

och växte till att bli en viktig del av Sveriges besöksnäring. Sigtuna kommun ville skapa ett 

nätverk med visionen att arbeta på ett sätt så att de skulle vara i framkant och utmana varandra 

till att arbeta med miljömässiga hållbarhetsfrågor på ett annorlunda sätt. Zedendahl menar att 

det var en självklar samverkan och att Destination Sigtuna inte hade haft samma genomslag 

ifall de arbetade ensamma jämfört med om de har ett gemensamt budskap och genom att 

arbeta tillsammans i nätverket.  

Strobl och Peters (2013) menar att nätverk klassas som lyckade ifall medlemsaktörerna har 

liknande värderingar. Detta på grund av att liknande värderingar skapar starka band och 

gynnar utvecklingen hos en destination. Författarna menar även att strukturen är viktig inom 

organisationen och att medlemmarnas relation till varandra är både samverkande och 

konkurrensbetonad. Berneron menar att det inte finns några nackdelar för Radisson Blu att 

vara med nätverket. Under intervjutillfället beskrev hon att samarbetet bara förenklar 

utförandet av deras gemensamma arbete. Detta understryks av Olsen från Hotell Kristina som 

anser att nätverket är en plattform där de olika medlemmarna kan ta del av varandras arbeten 

och lära sig av varandra och på detta sätt utvecklas och förbättras. Författarnas tes om att 

liknande värderingar skapar ett lyckat nätverk stöds av Sigtunahöjdens Andersson. Hon menar 

att en fördel med nätverket är att de olika verksamheterna delar lika stort miljöengagemang. 

Andersson poängterar även det att alla medlemsaktörerna strävar efter att utveckla kommunen 

till att bli en attraktiv destination och att dessa delade uppfattningar är den största anledningen 

till varför nätverksarbetet fungerat så bra. Denna uppfattning delar även hotell IFL Kämpasten 

som menar att det är genom nätverket som de kunnat sätta Sigtuna på kartan. Enligt 

respondenten gynnas alla aktörer av att kommunen lyfts fram som en attraktiv destination. 

Även Zedendahl delar hotellrespondenternas åsikter om att nätverkssamarbetet är unikt. 

Samarbetet beskrivs som unikt på grund av att konkurrerande företag som annars inte hade 

samarbetat delar med sig av kunskap till varandra. Drivandet av miljöfrågor tillsammans i ett 

nätverk medför inte ekonomiska hot och det är den viktigaste förutsättningen för samarbetet. 

För detta finns stöd i Noel, Baggio och Coopers (2008) teori där de menar att allt fler aktörer 

inom turismsektorn insett till hur stor betydelse kunskapsutbytet inom nätverk har. Det är på 

grund av utbytet av information som de flesta destinationer i dagsläget är mer lönsamma då 

nätverken i sig innefattar ett flertal leverantörer inom turism. Enligt Zedendahl är det viktigt 

att få alla i nätverket att omfattas av idéer och visioner och att man bör se till att alla 

involverade är villiga att lägga ned både resurser och tid för att kunna förverkliga dessa idéer 

och visioner. Hållbar Destination Sigtunas vision är ”Tillsammans gör vi skillnad” och med 

detta som utgångspunkt arbetar de med att alltid dela på kunskap och tanken av att de hela 

tiden står inför nya utmaningar. Trots att de flesta respondenter från nätverket poängterat 

under intervjutillfällena att de olika verksamheterna delar lika stort miljöengagemang går 

detta ändå att ifrågasätta. Detta på grund av den ena intervjurespondenten ansåg att de olika 

verksamheterna besitter olika grader av intresse när det gäller hållbarhetsarbete. Det 

poängterades även att det kunde vara svårt att få ihop alla till mötena på grund av olika 

prioriteringar bland medlemmarna. Med hänvisning till respondentens åsikter och vad som 



36 
 

framkommit i studien anser författarna att det ändå tycks finnas ett delat miljöengagemang, 

som gör att de trots svårigheter väljer att fortsätta nätverksarbetet. 

I artikeln ”Corporate Environmental Strategies Towards Sustainable Development” menar 

författarna att företag bör besitta en helhetssyn på verksamhetens hållbarhetsarbete för att 

kunna bli framgångsrika. Enligt Mårtensson och Westberg (2014) handlar framgång inom 

miljöprestanda främst om hanteringen av resurser och hur de olika resurserna kan föras 

samman i unika kombinationer. De menar även att genomförandet av miljöstrategier ur olika 

infallsvinklar skapar förutsättningar för framgång inom hållbarhetsarbete. Artikeln lyfter fram 

att resurser kan vara i form av utrustningar, kompetens, anläggningar, kunskap och erfarenhet. 

Resurserna kan även vara avtal med intressenter och kunder samt olika relationer. Sigtunas 

nätverk innefattar ett flertal olika resurser som genom sällsynta kombinationer arbetar med 

miljömässiga hållbarhetsfrågor. 

Mårtensson och Westberg (2014) lyfter i sin studie fem grundläggande aspekter som bör 

finnas med när företag komponerar en effektiv miljöstrategi. Med detta menar författarna 

effektivitet inom miljöprestanda vilket gör att företag både direkt och indirekt minskar på sin 

miljöpåverkan genom en metod som är kostnadseffektiv. I denna uppsats har författarna infört 

Hållbar Destination Sigtuna och dess miljömässiga hållbarhetsarbete till artikelns fem 

komponenter. Detta för att ta reda på hur de arbetar med utvecklingen av en hållbar och 

långsiktig miljöstrategi. Förutom de grundläggande komponenterna redogörs även för 

hållbarhetsnätverkets olika resurser.  

 

- Kompetens och erfarenhet: Mårtensson och Westberg menar att denna aspekt kräver 

kompetenta ledare som är både initierande och drivande inom hållbarhetsarbete. Detta 

för att miljöprestandan är beroende av kompetens inom området. Nätverket samarbetar 

väldigt nära med företaget U&We. Zedendahl menar att deras samverkan varit väldigt 

viktig då de annars inte hade haft möjligheten att avgöra vilka hållbarhetsfrågor de 

skulle arbetat med. Vidare menar hon att det är viktigt att hämta in ren 

hållbarhetskunskap när man arbetar med hållbarhetsfrågor inom turistbranschen och 

att nätverket med hjälp av U&We kunnat ta ett ytterligare steg framåt och sätta det i 

ett kontext. Jangbrett från 32 Rum & Kök berättar att det inte var förrän U&We klev 

in i bilden som nätverket blivit mer fokuserat på miljö och hållbarhet. U&We hjälper 

nätverket genom att driva deras hållbarhetsarbete framåt. Detta genom att vara 

expertpådrivare och samtalspartner inom de aktuella frågorna. Verksamheten tar bland 

annat hand om nätverkets klimatmätningar och ekologiska kvitton varje år. Det 

innebär att det krävs att alla aktörer i hela värdekedjan kan de olika miljömålen och 

miljöpolicys för att olika samarbetsstrategier ska kunna fungera. Berneron hävdar att 

det sker återkommande möten mellan hållbarhetsnätverkets alla partners med jämna 

mellan rum. Vid mötena tas olika förslag och idéer upp och medlemmarna som har 

beslutsrätt delar med sig av sina åsikter. Andersson tycker att nätverket bidrar till att 

Sigtunahöjden fått en större inblick i viktiga frågor och att de även fått ta del av 

miljömässig expertis som de annars kanske inte hade fått. IFL Kämpasten berättar att 

det är svårt att driva ett hotell utan hjälp från andra och att nätverket därför förenklat 
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en stor del av hotellets miljö- och hållbarhetsarbete. Även Olsen menar att det är på 

grund av att man kan ta del av varandras arbeten som man även lär sig av varandra och 

på så sätt drivs till ytterligare förbättring och utveckling. 

 

- Relationer: Inom denna aspekt är både interna och externa relationer viktiga inom 

utvecklandet av en effektiv miljöstrategi. Miljöarbete ställer stora krav på enskilda 

företag och aktörer och utvecklingen av nätverk kan bidra till hantering av processen. 

Detta framhävs av Zedendahl som menar att destinationsbolaget inte hade haft samma 

genomslag ifall de hade arbetat med miljöfrågorna ensamma, jämfört med om de, som 

nu, har ett gemensamt budskap och kan arbeta tillsammans med andra aktörer. Olsen 

understryker att det är på grund av nätverket som kommunens miljöarbete 

uppmärksammats. Resultatet av arbetet har blivit större då det skett en 

sammanställning av siffror från flera medlemmar inom nätverket. 

 

- Materialflöde: De viktigaste komponenterna för miljöstrategier är en effektiv 

användning av mark, vatten och material. Mårtensson och Westberg menar att en 

förändring av materialflöde gör det genomförbart att tillverka produkter utifrån ett mer 

hållbart tänk. Denna aspekt lägger även fokus på en mindre förbrukning av energi och 

en minskning på utsläppsnivåerna. Alla hotellrespondenter berättar att de arbetar med 

den hållbara utvecklingen i praktiken genom miljöåtgärder som exempelvis att 

miljöanpassa deras inredning, använda sig av miljömärkta rengörings- och städmedel, 

en effektiv avfallshantering, genom en minskad vatten- och energianvändning och 

genom att köpa produkter som är miljömärkta och närproducerade. Nätverket överlag 

har projekt som innefattar hanteringen av materialflödet och även ett projekt som 

kallas för klimatkompensation där de strävar efter att minska på utsläppsnivåerna. 

 

- Samarbete och kontroll: Genom samarbete skapas förutsättningar för ömsesidigt 

förtroende mellan alla deltagare, detta genom att ett informationsutbyte sker. Det 

bidrar i sin tur till utvecklingen av miljöprojekten. Andersson menar att den största 

anledningen till varför nätverkssamarbetet fungerat så bra är för att de olika 

verksamheterna delar ett gemensamt miljöengagemang. Även Jangbrett nämner att de 

alla har en gemensam syn på miljön och att tillsammans blir de en gemensam kraft. 

Genom att U&We gör klimatmätningar och ekologiska kvitton åt de olika 

verksamheterna kontrolleras miljöarbetet. Alla hotellrespondenter i studien menar att 

samarbetet fungerar bra då konkurrensen kunnat läggas åt sidan. Enligt IFL 

Kämpasten finns det inga nackdelar med samarbetet då det bara förenklat deras miljö- 

och hållbarhets arbete. Detta poängteras även av Olsen på Hotell Kristina. Författarna 

anser att detta kan tolkas som att ingen av respondenterna egentligen vill prata illa om 

nätverket. Därför berättar hotellrespondenterna att samarbetet fungerar bra. 

 

Författarna kunde se att det skiljer sig när det kommer till graden av engagemang i 

nätverket. Eftersom nätverket är frivilligt, deltar hotellen i projekten i den mån de kan. 

Hotellen har troligen olika förutsättningar och möjligheter för att göra förändringar 

inom deras verksamheter. Detta styrker Olsen då hon antyder att det finns olika 
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intressen bland medlemmarna angående miljöarbeten. Verksamheterna är även olika 

stora vilket gör att det kan vara svårt att få ihop alla. Författarna kunde se vid 

intervjutillfällena att en del av respondenterna visade att de verkade mer insatta kring 

deras miljöarbete än andra. Respondenterna från IFL Kämpasten och Hotell 32 Rum & 

Kök var mer kortfattade i svaren. Detta behöver dock inte nödvändigtvis betyda att de 

inte är lika engagerade. 

 

 

- Kommunikation: En miljöstrategi kräver kompetens vid genomförandet och även 

anpassningar av åtgärder för den. Enligt Mårtensson och Westberg har 

kommunikationen en väsentlig roll och betydelse för företag som arbetar mot en mer 

begränsad miljöpåverkan. Kommunikation innefattar bland annat policys, mål samt 

formella och informella relationer emellan medarbetare. Zedendahl menar att det finns 

en struktur inom nätverket som täcker kommunikationen och är väl fungerande. 

Varannan månad träffas alla som har befogenhet att fatta beslut inom nätverket i ett 

möte där gemensamma frågor diskuteras. Emellan dessa möten finns en styrgrupp som 

innefattar två aktörer från Sigtuna Stad och två aktörer från Arlanda, de träffas för att 

bereda och diskutera strategiskt och praktiskt. Inom styrgruppernas möten uppstår 

initiativ och funderingar och det fattas även beslut. Till nästa nätverksmöte presenterar 

styrgruppen antingen lösningar eller beslutsunderlag. Zedendahl berättar att aktörerna 

i en väldigt stor utsträckning lägger ned pengar och tid för nätverket och att bolaget 

därför vill skapa så pass mycket värde att det är värt att ta tid från sin ordinarie 

verksamhet för att delta i nätverket. Därför arbetar Destination Sigtuna intensivt 

mellan mötena och styrgrupperna för att kunna ta fram underlag och bereda ärenden 

för att mötena ska bli så effektiva som möjligt. Då de olika medlemmarna inom 

nätverket har sina egna verksamheter att sköta deltar de i den mån de kan. Det kan 

därför uppstå svårigheter med att få ihop alla medlemmar. Som tidigare nämnts beror 

detta främst på olika grader av intressen och engagemang men även på grund av att 

verksamheterna är olika stora och har olika mycket resurser att sätta på arbetet.    
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6.0 Slutsats 
I följande avslutande kapitel besvaras syftet samt studiens forskningsfrågor. Avslutande 

diskussion och förslag till vidare forskning kommer även att formuleras.   

Syftet med denna uppsats var att belysa det ekologiska och miljömässiga hållbarhetsarbetet 

inom Sigtunas hållbarhetsnätverk. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur destinationen 

arbetar med att upprätthålla den hållbara utvecklingen. För att kunna ta reda på detta har 

författarna försökt få så ingående intervjuer som möjligt med aktörer inom nätverket samt 

externa samarbetspartners. Nedan presenteras de forskningsfrågor som studien avsett besvara. 

 

Hur arbetar nätverket konkret med att upprätthålla destinationens hållbarhetsarbete med 

fokus på den miljömässiga/ekologiska hållbarheten? 

 

Studien visar på att nätverket kontinuerligt arbetar med hållbarhetsfrågor och strävar efter att 

minska på miljöbelastningen. Hållbar Destination Sigtuna arbetar sedan 2009 med att 

upprätthålla destinationens hållbarhetsarbete genom att ta sig an nya uppkommande projekt.  

Idén om att bli den första destinationen i landet där man beräknar koldioxidutsläpp gav 

upphov till att arbeta med klimatkompensation redan från start. Denna grundidé har 

förverkligats och genom årliga beräkningar klimatkompenseras utsläppen genom att det 

planteras träd i Malawi. Enligt 2013 års klimatberäkningar minskade koldioxidutsläppen med 

elva procent. Kommunens storsatsning på projektet el-ladd stolpar är en stor bidragande 

faktor till minskningen av koldioxidutsläppen. I dagsläget är Sigtuna kommun och Arlanda 

även först i landet att kräva el taxibilar till sina hotellgäster. Hotellen som är en del av Hållbar 

Destination Sigtuna har olika former av miljöcertifieringar vilket innebär att de måste 

uppfylla särskilda kriterier för att upprätthålla deras arbete med miljö och hållbarhet. 

Miljöcertifieringarna fungerar inte bara som erkända och konkreta miljökrav som 

verksamheterna måste leva upp till utan även som drivkraft till att upprätthålla 

hållbarhetsarbetet. Sedan 2013 anordnas en BarCamp i Sigtuna. BarCamp är en mötesplats 

där samtliga närvarande är med och delar kunskap, diskuterar angelägna hållbarhetsfrågor och 

byter erfarenheter. Genom att anordna detta event bidrar det till att nätverket kan ta del av nya 

idéer inför framtida satsningar av projekt och genom detta upprätthålla samt utveckla 

destinationens hållbarhetsarbete.  

 

 

Varför väljer konkurrerande aktörer att ha ett gemensamt hållbarhetsarbete och tillsammans 

driva miljöfrågor? 

 

I studien framkom det att de olika verksamheterna har olika grader av intresse och 

miljöengagemang men att de tillsammans strävar efter att utveckla Sigtuna till att bli en 

attraktiv destination på kartan. Nästan alla medlemmar som ingår i nätverket hade sedan 

tidigare egna policyn kring miljö- och klimatarbetet där de självständigt arbetade för att 

minimera verksamheternas miljöpåverkan. Men när idén om ett hållbarhetsnätverk sedan 

växte fram var det en samverkan som inte avslogs då det skulle bidra till ytterligare en 

dimension till det egna hållbarhetsarbetet. De flesta respondenterna från nätverket var eniga 
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om att de inte hade haft samma genomslag ifall de arbetade enskilt som de har med ett 

gemensamt budskap och genom att tillsammans komponera miljöåtgärder. Då Sigtuna 

kommun utvecklats till att utgöra en viktig del av landets besöksnäring och genom detta visat 

på en stark ekonomisk utveckling har konkurrensen kunnat läggas åt sidan. Att tillsammans 

driva miljöfrågor medför inte ekonomiska hot och detta är den största förutsättningen för 

samarbetet. Författarna bedömer att resultatet till denna forskningsfråga visar på att 

konkurrerande aktörer inom samma destination kan ha ett välfungerande samarbete och utföra 

ett effektivt hållbarhetsarbete. Genom det delade miljöengagemanget kan ett välfungerande 

samarbete ske utan att aktörerna känner av eventuella hot.  

 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Utifrån intervjun med Zedendahl kunde vi se ett stort engagemang och ett brinnande intresse 

för nätverket. Hon lyfter fram samarbetet som positiv och framgångsrikt, vilket flera av de 

andra respondenterna även medgav. Det fanns däremot lite skillnader i svaren bland 

hotellrespondenterna. Två av dem var mera kortfattade och visade inte lika stort engagemang 

i hållbarhetsfrågorna som de andra respondenterna. De hotell som gav mest information var 

även de som verkade mer insatta i hållbarhetsarbetet och gav tydligare svar kring frågorna. 

Just dessa hotell gav mer ingående information kring verksamheten samt vilka förändringar 

som görs för att upprätthålla deras hållbarhetsarbete. Detta beror troligen på att 

verksamheterna är olika stora och har olika förutsättningar för att kunna göra förändringar. En 

av respondenterna påpekade även att det fanns olika grader av intressen bland medlemmarna 

och det kan vara svårt att få ihop alla att arbeta åt samma riktning. Bortsett från det svarade 

alla respondenter att samarbetet fungerade bra och att det inte fanns någon konkurrens 

gentemot varandra. 

Vi anser att det är väldigt svårt att få respondenterna att uttrycka sig kring svårigheter som 

kan uppstå i nätverket då det utåt ses som väldigt framgångsrikt och fungerar som ett gott 

föredöme för andra kommuner. Vi anser även att det finns en möjlighet till att respondenterna 

omedvetet inte lägger märke till felaktigheter och brister i det egna nätverket. Detta på grund 

av att de varit med från start och själva byggt upp nätverket. Det vi däremot kunde tolka 

utifrån intervjuerna var att en del av respondenterna var mer insatta i ämnet än andra. Vissa 

respondenter var mer djupgående i sina svar och visade mer ingående kunskaper samt ett 

större engagemang kring ämnet.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Med denna uppsats som utgångspunkt vill författarna föreslå möjliga undersökningsområden 

för fortsatta studier: En mer djupgående studie som innefattar hur alla aktörer förhåller sig till 

samarbetet inom nätverket. Det hade varit intressant att intervjua samtliga aktörer för att få 

deras helhetssyn över hur nätverkssamarbetet fungerar. Detta med tanke på att företagen både 

tar tid och pengar ifrån sina ordinarie verksamheter för att delta i nätverket.  
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Vad som ytterligare hade varit intressant är att undersöka hur kommunens lokalinvånare ser 

på Hållbar Destination Sigtunas hållbarhetsarbete. Deras inställning till nätverket och hur det 

påverkar dem. Här hade en enkätstudie varit passande. Det skulle även vara intressant att 

studera hur nätverket förhåller sig till de två andra dimensionerna, den sociala och den 

ekonomiska hållbarheten. 

Det vore intressant att genomföra en ingående studie om de olika hotellen och dess 

miljöcertifieringar. Även nätverkets miljömärkningar hade varit intressant att undersöka. 

Detta för att se vilka särskilda kriterier som finns för att kunna uppfylla arbetet med miljö och 

hållbarhet. Vidare skulle det vara intressant med en komparativ studie där Sigtunas nätverk 

jämförs med en annan kommuns miljöarbete. Detta för att se vart bristerna finns och hur det 

går att utveckla miljöarbetet till att bli mer effektivt.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Lena Andersson, Sigtunahöjden 

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

 

Kan ni berätta om Sigtunahöjden? 

Har ni stora möjligheter som verksamhet att förverkliga nya idéer? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er?  

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar utveckling och turism?  

Hur arbetar ni med hållbar utveckling och turism i praktiken?  

Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar utveckling och turism?  

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

När började samarbetet med Destination Sigtunas hållbarhetsnätverk? 

Har det skett stora förändringar inom verksamheten sedan samarbetet med Hållbar 

Destination Sigtuna började? 

Hur deltar ni som samarbetspartner i destinationens hållbarhetsarbete? 

Hade ni någon form av miljöarbete innan Hållbar Destination Sigtuna? 

Hur tror ni att ni påverkar destinationen ur ett hållbarhets perspektiv? 

Vilka visioner har ni för ert hållbara arbete? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut 

i Sigtuna kommun? Vilka är de största hindren? 

Kan ni se en ökad efterfrågan bland era gäster att välja miljövänliga produkter? 

Försöker ni påverka konsumenter att välja hållbara alternativ?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Helen Ericson, Sigtuna kommun  

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er? 

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar utveckling och turism? 

Hur arbetar ni med hållbar utveckling och turism i praktiken? 

Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar utveckling och turism? 

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

Hur deltar ni som samarbetspartner i destinationens hållbarhetsarbete? 

Hade ni någon form av miljöarbete innan Hållbar Destination Sigtuna? 

Hur tror ni att ni påverkar destinationen ur ett hållbarhets perspektiv? 

Vilka visioner har ni för ert hållbara arbete? 

Samarbetar ni med andra kommuner? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut 

i Sigtuna kommun? Vilka är de största hindren? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Jennie Berneron, Radisson Blu  

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

 

Kan ni berätta om Radisson Blu? 

Har ni stora möjligheter som verksamhet att förverkliga nya idéer? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er?  

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar utveckling och turism?  

Hur arbetar ni med hållbar utveckling och turism i praktiken?  

Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar utveckling och turism?  

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

När började samarbetet med Destination Sigtunas hållbarhetsnätverk? 

Har det skett stora förändringar inom verksamheten sedan samarbetet med Hållbar 

Destination Sigtuna började? 

Hur deltar ni som samarbetspartner i destinationens hållbarhetsarbete? 

Hade ni någon form av miljöarbete innan Hållbar Destination Sigtuna? 

Hur tror ni att ni påverkar destinationen ur ett hållbarhets perspektiv? 

Vilka visioner har ni för ert hållbara arbete? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut 

i Sigtuna kommun? Vilka är de största hindren? 

Kan ni se en ökad efterfrågan bland era gäster att välja miljövänliga produkter? 

Försöker ni påverka konsumenter att välja hållbara alternativ?  
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

Jens Johansson, U&We 

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

Kan ni berätta om U&We? 

När grundades U&We och varför? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar miljömässig utveckling? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er? 

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur arbetar ni med hållbar utveckling i praktiken? 

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut 

i Sverige? Vilka är de största hindren? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar utveckling 

ser ut i Sverige? Vilka är de största hindren? 

Hur ser ert samarbete ut med företag och organisationer som vill bidra till en hållbar 

utveckling? 

Hur börjar era samarbeten, är det ni som når ut till företagen eller är det de som kontaktar er? 

Vilka aktörer anser ni bär ansvaret för en hållbar turismutveckling? Vad bör de olika 

aktörerna ha för roller? 

Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete till era anställda? 

Vilka visioner/mål har ni för ert hållbara arbete inom Sverige? 

Hur deltar ni som aktör i Sveriges hållbarhetsarbete? 

Hur tror ni att ni påverkar Sverige ur ett hållbarhets perspektiv? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna 

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

Kan ni berätta om Hållbar Destination Sigtuna? 

När grundades Hållbar Destination Sigtuna och varför? 

Vilka var initiativtagarna? 

Hur är nätverket uppbyggt?  

Finns det någon form av hierarki eller struktur? 

Vem är det som fattar beslut? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar miljömässig utveckling? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er? 

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur arbetar ni med hållbar utveckling i praktiken? 

Kan ni berätta om era olika projekt? 

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut i 

Sverige? Vilka är de största hindren? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar utveckling ser ut 

i Sverige? Vilka är de största hindren? 

Hur ser ert samarbete ut med andraföretag och organisationer som vill bidra till en hållbar 

utveckling? 

Vilka aktörer anser ni bär ansvaret för en hållbar turismutveckling? Vad bör de olika aktörerna ha 

för roller? 

Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete till era anställda? 

Vilka visioner/mål har ni för ert hållbara arbete? 

Hur deltar ni som aktör i Sveriges hållbarhetsarbete? 

Hur tror ni att ni påverkar Sverige ur ett hållbarhets perspektiv? 
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Bilaga 6 – Intervjuguide 

Erika Jangbrett, 32 Rum & Kök  

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

 

Kan ni berätta om Radisson Blu? 

Har ni stora möjligheter som verksamhet att förverkliga nya idéer? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er?  

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar utveckling och turism?  

Hur arbetar ni med hållbar utveckling och turism i praktiken?  

Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar utveckling och turism?  

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

När började samarbetet med Destination Sigtunas hållbarhetsnätverk? 

Har det skett stora förändringar inom verksamheten sedan samarbetet med Hållbar 

Destination Sigtuna började? 

Hur deltar ni som samarbetspartner i destinationens hållbarhetsarbete? 

Hade ni någon form av miljöarbete innan Hållbar Destination Sigtuna? 

Hur tror ni att ni påverkar destinationen ur ett hållbarhets perspektiv? 

Vilka visioner har ni för ert hållbara arbete? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut 

i Sigtuna kommun? Vilka är de största hindren? 

Kan ni se en ökad efterfrågan bland era gäster att välja miljövänliga produkter? 

Försöker ni påverka konsumenter att välja hållbara alternativ?  
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Bilaga 7 – Intervjuguide 

Pernilla Olsen, Hotell Kristina  

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

 

Kan ni berätta om Radisson Blu? 

Har ni stora möjligheter som verksamhet att förverkliga nya idéer? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er?  

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar utveckling och turism?  

Hur arbetar ni med hållbar utveckling och turism i praktiken?  

Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar utveckling och turism?  

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

När började samarbetet med Destination Sigtunas hållbarhetsnätverk? 

Har det skett stora förändringar inom verksamheten sedan samarbetet med Hållbar 

Destination Sigtuna började? 

Hur deltar ni som samarbetspartner i destinationens hållbarhetsarbete? 

Hade ni någon form av miljöarbete innan Hållbar Destination Sigtuna? 

Hur tror ni att ni påverkar destinationen ur ett hållbarhets perspektiv? 

Vilka visioner har ni för ert hållbara arbete? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut 

i Sigtuna kommun? Vilka är de största hindren? 

Kan ni se en ökad efterfrågan bland era gäster att välja miljövänliga produkter? 

Försöker ni påverka konsumenter att välja hållbara alternativ?  
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Bilaga 8 – Intervjuguide 

Anonym respondent, IFL Kämpasten 

Vad heter ni? 

Vad arbetar ni med? 

Hur länge har ni arbetat där? 

 

Kan ni berätta om Radisson Blu? 

Har ni stora möjligheter som verksamhet att förverkliga nya idéer? 

Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er?  

Vad innebär begreppet hållbar turism för er? 

Hur länge har ni arbetat med hållbar utveckling och turism?  

Hur arbetar ni med hållbar utveckling och turism i praktiken?  

Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar utveckling och turism?  

Vad anser ni är viktigast i detta arbete? 

När började samarbetet med Destination Sigtunas hållbarhetsnätverk? 

Har det skett stora förändringar inom verksamheten sedan samarbetet med Hållbar 

Destination Sigtuna började? 

Hur deltar ni som samarbetspartner i destinationens hållbarhetsarbete? 

Hade ni någon form av miljöarbete innan Hållbar Destination Sigtuna? 

Hur tror ni att ni påverkar destinationen ur ett hållbarhets perspektiv? 

Vilka visioner har ni för ert hållbara arbete? 

Hur tycker ni att förutsättningarna för utveckling och implementering av hållbar turism ser ut 

i Sigtuna kommun? Vilka är de största hindren? 

Kan ni se en ökad efterfrågan bland era gäster att välja miljövänliga produkter? 

Försöker ni påverka konsumenter att välja hållbara alternativ?  
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Bilaga 9 – Ansvarsfördelning 

 

Ansvarsfördelningen i denna uppsats har sett ut på följande sätt: 

 

Kapitel 1. Afsana Alam och Sara Johansson 

Kapitel 2. Sara Johansson 

Kapitel 3. Sara Johansson  

Kapitel 4. Afsana Alam 

Kapitel 5. Afsana Alam  

Kapitel 6. Afsana Alam och Sara Johansson  
 

Något som dock är värt att nämna är att båda författarna gemensamt är ansvariga över 

samtliga kapitel och har tillsammans varit minst lika delaktiga.  

 

 


