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Abstract
We have chosen to study the sustainability policy for two famous hotels that located in the middle
of Norrkoping. The hotels are The Lamp and the Best Western Princess Hotel, they have different
standards about foodservice, but they have common goals about environmental requirements that
should be implemented. The environmental requirements imply that the hotels should work with
sustainability policy to become environmental certificated for example about food, cleaning and
waste management.
The purpose with this essay is to see if the chosen hotels work with the sustainability policy and
environmental aspects that leads to the sustainability tourism in the hotel sector.
To be able to study these described environmental aspects and to also get answers on our question
formulations, we have interviewed persons that work in the hotels within the area that we have
chosen to focus on. With the help of our informants’ knowledge and our theory connection to
sustainability tourism, we have analyzed the hotels work with environmental performance standards
and sustainability tourism. We have also discussed how the hotels see themselves as environmentalfriendly from without the touristy perspective.
The results we got on this essay were:


Both the hotels have daily routines for cleaning and waste management.



The interviewed persons are aware about the environmental work and the requests that refer to
restrain the negative environmental effect.



The food products and service that the hotels use are environmental-friendly.
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1. Inledning
Vi har valt att studera hållbarhetspolicyn för två hotell i hjärtat av Norrköping, dessa hotell är Best
Western Princess och The Lamp Hotel. Vi kommer att fokusera på följande punkter mat, städning
och avfallshantering. Anledning till att vi valde att fokusera på dessa områden är för att de har en
påverkan på miljön och vi vill studera hur hotellen hanterar detta. Båda hotell är kända för sina
matupplevelser bland gästerna. The Lamp Hotel är känd för sin inredning och ekologiska mat där
gästerna får en unik upplevelse av smaker och kvalité. Best Western Princess Hotel valde vi för att
hotellet erbjuder sina besökare på en frukostbuffé som består av ekologiska matprodukter.
Hållbar turismutveckling har blivit en viktig aspekt för individerna och forskare inom
Naturvårdsverket som arbetar aktivt med dessa miljöfrågor. Anledningen till varför vi valde att
studera hotellens hållbarhetspolicy är för att antal gästnätter stiger årligen (se tabell 1), vilket är
intressant att se hur dessa tillfälliga boenden påverkar stadsmiljön. I vår analys kommer vi att ta upp
två nationella miljömål som är God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan som har en
koppling till de områdena vi studerar.1
För att kunna analysera miljöpåverkan inom hotellsektorn kommer vi att använda oss av
informanternas kunskaper inom denna sektor. Vi har intervjuat fyra personer, Mia, Markus, Pia och
Jeanette som arbetar på dessa hotell vi valt. Eftersom informanternas information inte var
tillräcklig, har vi stärkt deras information med hjälp av gästernas synpunkter som finns på
TripAdvisor. På denna hemsida kan gäster från hela världen skriva sina synpunkter kring vistelsen
på hotellet de har besökt, men vi har valt att fokusera på svenska besökares synpunkter. Därtill
kommer deltagande observationsmetoden att användas för att observera hotellens omgivning.
Det centrala begrepp som vi utgår ifrån i denna analys är hållbar turism. Vi kommer att analysera
hotellens arbete med hållbar turism och det kan studeras utifrån informanternas berättelse om hur de
arbetar för att få en bättre hållbarhetspolicy. Gästernas synpunkter från TripAdvisor kommer att
vara intresseväckande material under denna studie.

2. Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera hållbarhetspolicyn som The Lamp och Best Western
Princess Hotel har samt analysera hur hotellen jobbar kring miljömålen såsom God bebyggd miljö
och Begränsad klimatpåverkan. Hotellens hållbarhetspolicy omfattar miljöcertifiering inom

Naturvårdsverket (2008). ”En utmaning för alla”, Miljömålen i korthet...och en sammanfattning av miljömålsrådets utvärdering,
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/broschyrer/miljomalen-i-korthet-isbn-620-8321-2.pdf, s.3 (hämtad 14/12–2016)
1
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avfallshantering, mat och städning. Det som även studeras, är hur tillfälliga boende som hotell
jobbar med miljöfrågor och hur de medverkar till hållbarhets utvecklingen på ett miljöanpassat sätt.

2.1 Frågeställningar
De frågeställningar vi har valt att rikta in oss på och under resultatavsnitt diskuteras.
 Hur ska de viktiga miljömålen nås och på vilket sätt hantera de utvalda hotellen dessa
miljömål?
 I förhållande till vad upplever informanterna att hotellen de arbetar är miljövänligt?

2.2 Avgränsning
Analysen handlar om två hotell i centrala Norrköping, dessa hotell är The Lamp och Best Western
Princess Hotel. Det vi har lagt fokus på i vår analys är hållbarhetspolicyn inom mat, städning och
avfallshantering.
I denna uppsats valde vi att studera hållbarhetspolicy för hotell som ligger i Linköping, dessa hotell
var Scandic, Park och Elite Stora Hotell. Vi kontaktade dessa, men de hade inte tid att svara på
frågorna. För att kunna fortsätta med uppsatsen kontakt vi Best Western Princess och The Lamp
Hotel i Norrköping. Vi valde dessa hotell i Norrköping för att de har fyrstjärnig klassificering.

2.3 Tidigare forskning
Under denna vetenskapliga studie om hållbarhetspolicyn, har vi använt oss av båda nationella och
internationella tidigare forskningsartiklar som kan underlätta vår analys kring området. Urvalet av
forskningsartiklarna har båda en direkt och indirekt koppling till området vi har valt att studera. I
rapport från Schyst resande har vi valt att studera Hur hållbart reser vi i tjänsten.2 Det andra och
tredje artikeln som vi valde att studera är Environmental certification schemes: Hotel managers`
views and perceptions3 och Go Green: Hotels, Design and the Sustainability Paradox4. Den sista är
ett projekt Norrköpings kommun har gjort, projektet heter Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd
tillsyn av verksamheter med tillfälligt boende.5

Schyst resande, ”Schyst resande Material”, HUR HÅLLBART RESER VI I TJÄNSTEN? – riktlinjer inom svenska företag, ideella
organisationer och offentlig sektor, http://www.schystresande.se/schyst-resandes-material, s.2 (hämtad 17/11–2016)
3 Wouter Geerts. (2014),” Environmental certification schemes: Hotel managers` views and perceptions”, i rapporten International
Journal of Hospitality Management, http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S027843191400036X,s s.87
(hämtad 8/12–2016)
4 David Brody. (2014), ”Go Green: Hotel, Design and the Sustainability Paradox”, https://eds-a-ebscohostcom.e.bibl.liu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b4f5cb27-b7ee-4280-9976-f581f3554c34@sessionmgr101&vid=3&hid=122 (hämtad
14/3–2017)
5 Magdalena Öberg och Pia Kagevik. (2012–2014), ”Resultat”, i rapporten Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd tillsyn av
verksamheter med tillfälligt boende, http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/rapporter/Slutrapport.pdf, s.3 (hämtad 30/11–2016)
2
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En studie som är skriven av Schyst resande handlar om hur olika verksamheter såsom privata
företag, myndigheter, landstig, kommuner och ideella föreningar jobbar med miljöpolicyn. Schyst
resande är ett nätverk som har ett samarbete med olika organisationer för att främja hållbar turism.
Organisationerna som samarbetar med Schyst resande är Fair Action, Hotell och Restaurangfacket,
IOGT-NTO, Svenska Kyrkan och Unionen. Syftet med detta samarbete är att minimera den
negativa miljöpåverkan, minska bruket av alkohol och droger samt förbättra arbetsvillkoren i många
delar av världen.6 Ett stort antal svenskar reser på tjänsteresor och det är verksamheterna som
företag, myndigheter och lokala företag arrangerar sådana resor till sina utövare. Det är dessa
verksamheter som spelar en viktig roll för utvecklingen av hållbar turism, eftersom de har ett stort
ansvar om att informera sina utövare om andra länders hållbarhetspolicy.7 Schyst resande har tagit
upp en viktig aspekt som verksamheterna ska tänka på inför valet av resan och denna aspekt är att
verksamheten måste välja ett miljömärkt hotell om det är möjligt.8
Rapporten Environmental certification schemes: Hotel managers` views and perceptions riktar sig
till miljöcertifieringssystemet inom hotellindustrin, genom att följa tre viktiga delar inom systemet.
Det första kravet inom systemet är att främja hållbarheten bland besöksnäringen, det andra är att
öka lönsamheten och det sista kravet som måste följas är ge exakt information till besökarna om
miljöcertifieringen hotellet har. Dessa krav visar de viktiga sidorna hotellcheferna får efter att ha
miljöcertifierat hotellet.9 Nu har det blivit allt vanligt att många företag tar ansvar när det kommer
till det sociala och hållbarhetsdelar som gäller för att miljöcertifiera företaget på rätt sätt. Dagens
hotell följer allt mer miljöpolitiken, praxis och certification som passar hotellen. För att dessa hotell
ska kunna behålla sin miljömärkning kräver Miljömärkningnämnden i London och
Naturvårdsverket, att de följer kraven och reglerna som gäller hotellet specifik miljömärkning. 10 I
denna artikel finns det tre olika miljöcertifieringarsmärken dessa 21 hotell i London använder sig av
för att certifierat sina hotell med. Dessa tre certifieringsmärken är The Green Tourism Business
Scheme, Considerat Hoteliers och EarthCheck.
Rapporten Go Green: Hotels, Design and the Sustainability Paradox riktar sig till designen i
hotellen och den sociala omgivningen besökarna befinner sig i Sheraton hotell i Hawaii som har
skapat ett Go Green program omfattar att hotellet ska använda sig av miljövänliga produkter inom

Schyst resande, ”Om oss”, Nätverket Schyst resande, http://www.schystresande.se/om-oss (hämtad 17/11–2016)
Schyst resande, ”Schyst resande Material”, HUR HÅLLBART RESER VI I TJÄNSTEN? – riktlinjer inom svenska företag, ideella
organisationer och offentlig sektor, http://www.schystresande.se/schyst-resandes-material, s.2 (hämtad 17/11–2016)
8 Ibid, s.10–13 (hämtad 17/11–2016)
9 Wouter Geerts. (2014),” Environmental certification schemes: Hotel managers` views and perceptions”, i rapporten International
Journal of Hospitality Management, http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S027843191400036X, s.87
(hämtad 8/12-2016)
10 Ibid, s.87 (hämtad 8/12-2016)
6
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alla hotellavdelningar.11 Brody har kommit fram till att Sheraton hotell i Kauai förhåller sig till två
olika sätt när de skapade Go Green programmet. Det första är att hotellet valt miljövänliga material
som ska användas för designens syfte. Den andra aspekten är att hotellet följer ett hållbart sätt där
de använder miljövänliga material inom designområdena.12
Projektet Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd tillsyn av verksamheter med tillfälligt boende som
Norrköpings kommun genomförde under 2012 till 2014, och omfattar tillfälliga boenden på
campingplatser, vandrarhem, Bed and Breakfast och hotell. Med detta projekt vill kommunen utöka
kunskapen om hälsofrågor bland verksamheter och dess utövare.13 Resultatet som kommunen har
kommit fram till i tillsynsprojektet är att en del av verksamheterna har kunskaper om miljö- och
hälsofrågor, de har till och med kontinuerliga rutiner inom tillfälliga boenden. Enligt bygg- och
miljökontoret bedriver verksamheterna boenden på ett godtagbart sätt vilket kan minimera risker
som påverkar miljön. Tillsynsprojektets ansvariga har utfört en bedömning inom städning, tvätt,
fastighet, rökning, djur, kemikalier och avfallshantering.14 Inom städning och tvätt har
verksamheterna följt upp dagliga rengöringsrutiner i utrymmen där utövaren vistas i. Dagliga
rutiner omfattar byte av textiler som sängkläder och handdukar, men under kontrollen observerade
kommunen att de utrymmen gästerna inte vistas i är inte välbehandlade. Enligt kommunens krav
ska alla utrymmen städas efter nyttjande och det gäller tvättstugor samt kök.15 När det gäller
kemikalier och avfallshantering har verksamheterna dagliga rutiner och de flesta använder sig av
miljömärkta rengöringsmedel. Avfallshanteringen behandlas på ett anpassat sätt så att det inte skall
påverka miljön, men en del av verksamheterna har inte någon kännedom om hur farligt avfall skall
hanteras.16

3. Bakgrund
I detta avsnitt kommer vi ta upp historian kring Best Western Princess Hotel och The Lamp Hotel
som finns i Norrköping. Det som också kommer att belysas är hotellens hållbarhetspolicy inom
områdena vi valt att studera.
På webbsidan Hotels.com är båda hotellen klassificerade som fyrstjärniga hotell. Ett fyrstjärnigt
hotell innebär att det ligger centralt, nära till shoppingcentrum, rum och receptionens service är

David Brody. (2014), ”Go Green: Hotel, Design and the Sustainability Paradox”, https://eds-a-ebscohostcom.e.bibl.liu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b4f5cb27-b7ee-4280-9976-f581f3554c34@sessionmgr101&vid=3&hid=122, s.9–10
(hämtad 14/3–2017)
12 Ibid, s.7 (hämtad 14/3–2017)
13 Magdalena Öberg och Pia Kagevik. (2012–2014), ”Resultat”, i rapporten Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd tillsyn av
verksamheter med tillfälligt boende, http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/rapporter/Slutrapport.pdf, s.3 (hämtad 30/11–2016)
14 Ibid, s.7 (hämtad 30/11–2016)
15 Ibid, s.7–8 (hämtad 30/11–2016)
16 Ibid, s.8–10 (hämtad 30/11–2016)
11
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tillgängligt dygnet runt. Restauranger och parkeringshus är också ett krav som finns på ett
fyrstjärnigt hotell, då gästerna har möjlighet att ta del av dessa resurser.17

3.1 Best Western Princess Hotel
Best Western Princess etablerades år 1982 och hotellet ligger i centrala Norrköping.18 Under åren
2014-2016 har hotellet haft 117 000 gäster som är båda nationella och internationella besökare,
dessa besökare har besökt Norrköping båda för nöjes skull och även affärsresor.19 Detta hotell är
svanen certifierat och för att de ska kunna behålla sin miljöcertifiering måste de erbjuda gästerna på
minst åtta kravmärkta produkter i frukostbuffén.20 Med hjälp av Tinas matrecept lagar hotellet
frukostbuffén utifrån hennes erfarenheter inom matlagning. Tina Nordström är Sveriges kända
kock, hon har vunnit fler olika titlar inom matlagningsprogram.21
Best Western Princess Hotell är en privatägd hotellkedja som finns i 100 olika länder i världen. Den
internationella hotellkedjan erbjuder gästerna och även andra sponsorer på bra service och kvalité.
Ett globalt kvalitetssäkringsprogram som omfattar en årlig kontroll för säkerheten inom alla Best
Western Hotell, detta program bearbetar de hälsorisker som kan finnas i hotellsektorn.22 För att
hotellkedjan ska uppnå den hållbara turismutvecklingen jobbar de ständigt kring miljöaspekterna
som KRAV och svanen kräver.23

3.2 The Lamp Hotel Norrköping
The Lamp Hotel etablerades i augusti 2011 och har varit miljöcertifierat sedan dess. Detta hotell
finns endast i Norrköping.24 Miljömärkningen Grönt Hotell finns endast i Norrköping och hotellet
har denna certifiering. Denna miljömärkning omfattar olika kriterier som måste uppföljas såsom att
hotellet ska ha en miljöplan, att använda sig av lågenergilampor och snålspolande duschar.25 De
problemen som kan uppstå när The Lamp Hotel inte följer kriterier inom miljöcertifieringen så kan

Hotels.com, ”Förklaring av klassificering”, The Lamp Hotel i Norrköping, https://sv.hotels.com/hotel/details.html?q-checkout=2016-12-05&tab=description&hotel-id=392453&q-room-0-adults=2&YGF=0&q-check-in=2016-1204&MGT=1&WOE=1&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0 (hämtad 4/12–2016)
18 Best Western Princess Hotel, ”Välkommen till Best Western Princess Hotel i Norrköping”, http://www.princesshotel.se/ (hämtad
16/11–2016)
19 Mailintervju Pia (5/10–2016)
20 Intervju Jeanette (11/11–2016)
21 Bonnier Fakta, ”Aktuell utgivning: Tinas Sommar”, Tina Nordström, http://www.bonnierfakta.se/forfattare/n/tina-nordstrom/,
(hämtad 7/12–2016)
22 Best Western Hotels och resorts, ”Historia om hotellet”, Om Best Western Hotels och resorts, http://www.bestwestern.se/omhotellkedjan.aspx (hämtad 16/11–2016)
23 Best Western Hotels och resorts, ”Nyckelord”, Om Best Western Hotels och resorts, http://www.bestwestern.se/omhotellkedjan.aspx (hämtad 16/11–2016)
24 Mailintervju Mia (28/11–2016)
25 Norrköpings kommun (2015). ”Grönt hotell och vandrarhem”, anmäl dig till grönt hotell och vandrarhem,
http://www.norrkoping.se/organisation/valfard/gronaverk/gront-hotell-och-vandrarh/ (hämtad 28/11–2016)
17
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detta leda till att hotellet inte får ha kvar certifiering. Miljöcertifieringen kan vara inom
avfallshantering och användningen av miljövänliga produkter.26
Under år 2016 fick The Lamp Hotel pris ”Luxury Unique Hotel of the Year 2016” för att hotellet
hade lyckat bra med sin prestigefulla Luxury Travel Award. Med Luxury Travel Award menas att
ett hotell har uppmärksammats som ett förstklassigt hotell inom rese- och turistindustrin över hela
världen. För att bli utsedd till Luxury Travel Award behöver hotell följa några kriterier såsom
kreativitet, servicenivå, fokus på gästupplevelse och produktutveckling.27

3.3 Antal besökare på Best Western Princess Hotel och The Lamp Hotel från 2014–
2016
Följande tabell visar hur många hotellnätter gästerna har bokat under de tre senaste åren på dessa
hotell. När antalet gästnätter ökar så troligen ökar den negativa miljöpåverkan på grund av att
naturensresurser utnyttjas på ett ovanligt sätt av besökarna i hotellen. Det finns en skillnad mellan
Best Western Princess och The Lamp Hotel, detta kan bero på att de lägger fokus på olika områden.
The Lamp Hotel fokuserar på upplevelsen av hemkänslan för sina gäster som vistas på hotellet.
Medan Best Western Princess Hotel fokuserar på matupplevelse och detta är genom hotellets
frukostbuffé som är riktigt populärt bland deras besökare. Eftersom vi har använt oss av deltagande
observationsmetod kunde vi se på vilka områden hotellen har lagt sin fokus kring.
Tabell 1 Antal besökare för Best Western Princess Hotel och The Lamp Hotel

Källor: Best Western Princess Hotel och The Lamp Hotel. 28

Norrköpings kommun (2015). ”Kriterier för Grönt Hotell”, anmäl dig till grönt hotell och vandrarhem,
http://www.norrkoping.se/organisation/valfard/gronaverk/gront-hotell-och-vandrarh/Kriterier-hotell.pdf (hämtad 14/5–2017)
27 The Lamp Hotel, Bar, Restaurang, ”Nyheter och artiklar”, The Lamp Hotel vinner pris av Luxury Travel Award,
http://www.thelamphotel.se/sv/nyheter/the-lamp-hotel-vinner-pris/ (hämtad 28/11–2016)
28 Mailintervju Pia (5/10–2016) och Norrköpings Kommun- Let`s Create Norrköping (2015). ”Ökad lyskraft – alla vill sova i
Norrköping”, i Create- Ett magasin om den växande staden Norrköping, http://www.norrkoping.se/arbete-naringsliv/magasinetcreate/Create_magasin_slutversion_webb_uppslag.pdf, s.47 (hämtad 28/11–2016)
26
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Skillnaden mellan de antal hotellnätterna på dessa hotell kan möjligtvis bero på standard, trots att
the Lamp Hotel har 47rum29 och Best Western har 119 rum30. Denna skillnad är att det kommer
många besökare till The Lamp på grund av den högklassade standarden de har och även när det
gäller inredning, mat, service och paketpriser. Därtill attraherar The Lamp sina gäster genom att
utnyttja deras sinnen som syn, lukt och smak. Hotellets motto är ”Boende som du kommer att
minnas” som innebär ett lyxigt boende. Best Western Princess har samma standard som The Lamp
men deras fokus ligger på produkt kvalité såsom mat och service. Figur 1 visar att Best Western
hotell fokuserar på matprodukter som de erbjuder gästerna på buffén.31 Medan figur 2 visar att The
Lamp hotell fokuserar på båda frukostbuffén och omgivningen som är givetvis intresseväckande
bland besökarna.32 Den deltagande observationsmetoden och hotellens hemsidor som vi har använt
oss av har lett till att vi har sett dessa skillnader mellan hotellen även om de har samma
stjärnklassificering.

Figur 2 The Lamp Hotel Frukostbuffé

Figur 1 Best Western Princess Hotel frukostbuffé

3.3.1 Hållbarhetspolicy för Best Western Princess och The Lamp hotell
Vi valde att studera hotellets hållbarhetspolicy, eftersom det är viktigt att identifiera vilka
policykriterier hotellet utgår ifrån. Enligt Michel Hill definieras begreppet policy som ett beslut där
hotellen har bestämt att följa. Beslutet som hotellen och kommunen har tagit fram, berör de
ekonomiska, politiska och miljöaspekterna. Att ett hotell har policykriterier, kan väcka gästernas
intresse när de vistas på hotellet.33
Best Western Princess Hotel
Best Western har ett kvalitetssäkringsprogram som innebär att hotellet kontrollerar säkerheten,
hälsorisker, bristerna som finns i hotellet och även se till att hållbarhetspolicyn har uppfyllts. Best
Western har sin egen kontrollant Jessica Unogärd som åker runt till alla Best Western hotell i

The Lamp Hotell Norrkoping – Norrköping http://the-lamp-hotel-norrkoping.booked.se/ (hämtad 15/12–2016)
Best Western Hotels och resorts, ”Översikt”, http://book.bestwestern.se/sv/hotels/best-western-princess-hotel-norrkoping88133?sob=A1458&gclid=CjwKEAiAm8nCBRD7xLj-2aWFyz8SJAAQNala-0hct-IdDrEsaRKyJZZJD_L9hiL2aeLW0DuNmRVuxoC1g3w_wcB, (hämtad 15/12–2016)
31 Best Western Princess Hotel, http://www.princesshotel.se/ (hämtad 31/5–2017)
32 The Lamp Hotel, http://www.thelamphotel.se/ (hämtad 31/5–2017)
33 Michael Hill. (2007) ”Att studera policyprocessen”, Policyprocessen, s.15–16
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Sverige för att göra dessa kontroller. Unogärd har en lista som omfattar 70 krav där varje hotell
måste uppfylla för att uppnå hållbarhets utvecklingen. Kontrollanten utgår ifrån
kvalitetssäkringsprogrammet som har förklarats på ovanstående avsnitt 3.1. Det som Unogärd
fokuserar på när hon gör kontrollerna är gästernas trygghet och vilka hälsorisker som kan påverka
miljön på ett negativt sätt. För att minska dessa negativa hälsorisker, granskar hon alla utrymmen på
hotellet och kontrollerar även råvarorna ifall de är färska.34
The Lamp Hotel
The Lamp Hotel är miljöcertifierat med en miljömärkning som kallas för Grönt Hotell, vissa hotell i
denna stad har ett samarbete med kommunen när det gäller denna certifiering.35 Som vi har nämnt i
föregående kapitel 3.3.1 att hållbarhetspolicyn är en viktig aspekt inom hotellbranschen.
Grönt Hotellets medlemmar använder sig av endast miljömärkta städ- och hygienprodukter.
Avfallshantering hanteras på ett godtagbart sätt så att farligt avfall ska sorteras och skickas till rätt
returpunkt. Även produkterna som personalen använder måste vara KRAV eller Fairtrade märkt.36

3.4 Miljöarbetet inom hotellsektorn och dess påverkan inom Sveriges nationella
miljömål
I detta avsnitt har vi valt att undersöka miljöpolicyn för de två hotellen, vilket är viktigt att se hur
miljömålen kan påverka miljön. Det som vi också kommer att göra är att med hjälp av miljömålen,
analyser hur hotellen jobbar med miljöfrågor samt vilka åtgärder de tar kring sina hotell.
3.4.1 Begränsad klimatpåverkan
Det är utsläppen av koldioxid som har en direkt påverkan på klimatets negativa sidor, de negativa
utsläppen kommer ifrån energiförbrukning. I Sverige har de farliga utsläppen minskat betydligt
jämfört med de tidigare åren, den minskningen kan bero på att hållbarhets utveckling har ökat
markant i Sverige. När det kommer till exempelvis utsläppen av biogas, har Sverige börjat använda
sig av miljövänliga tjänster, matprodukter och avfallshantering.37
Hotellen som vi valt att studera, använder sig av närproducerade ekologiska produkter och de har
till och med börjat samarbeta med närliggande restauranger och tvätteri för att minska den negativa

Best Western Hotels och resorts, ”Kvalitetssäkrade hotell”, Proffsgäst på din sida, http://www.bestwestern.se/qa.aspx (16/11–
2016)
35 Norrköpings kommun (2015). ”20 stycken obligatoriska kriterier”, Kriterier Gröna hotell,
http://www.norrkoping.se/organisation/valfard/gronaverk/gront-hotell-och-vandrarh/Kriterier-hotell.pdf, (29/11–2016)
36 Ibid, (29/11–2016)
37 Naturvårdsverket (2008). ”Begränsad klimatpåverkan”, Miljömålen i korthet...och en sammanfattning av miljömålsrådets
utvärdering, http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/broschyrer/miljomalen-i-korthet-isbn-620-8321-2.pdf, s.11 (hämtad 14/12–
2016)
34
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miljöpåverkan. På detta sätt bidrar hotellen vi valt till bättre klimatpåverkan och ett hälsosamt liv.
Miljömålet kan inte enligt FN uppnås förrän år 2050 för att de farliga utsläppen är betydligt höga. 38
3.4.2 God bebyggd miljö
Detta miljömål omfattar verksamheters lokalisering, kulturhistoriska byggnader och inomhusmiljö
som inte skyddas på ett miljöanpassat sätt. Med hjälp av ny teknik som används inom bebyggelsen,
så förbättras bebyggelsen genom längre livslängd och mindre negativ miljöpåverkan. Detta
miljömål är också svårt att uppnås till år 2020, enligt Naturvårdsverket.39
Best Western Princess Hotel gör en kontinuerlig kontroll inom hotellets lokaler, när det kommer till
vatten, ismaskiner och köksprodukter såsom ugnar, spis med mera kontrolleras dessa delar av
Hälsovårdsmyndigheten.40
”Norrköping kommun hade ett stort problem med vatten och i vattenledningar så sitter det filter,
i dessa filter så finns det bakterier som måste bytas regelbundet. Tack vare undersökningar av
Hälsovårdsmyndigheten, riskerar vi inte gästernas hälsa.”41

3.5 Miljöarbete inom turistnäringen
Arbetet med miljöfrågor har blivit en viktig roll inom olika branscher som arbetar inom
turistnäringen. Alla berörda branscher arbetar med miljöfrågor och har ett gemensamt mål, det är att
hitta lösningar till problematiken som påverkar turistnäringen. Genom att arbeta med miljöfrågor
som omfattar miljömärkning och miljöanpassningssystem, kan det bidra till en bättre sysselsättning
bland lokalbefolkningen enligt Naturvårdsverket.42
Det finns en skillnad mellan stora och små branscher när det kommer till miljöarbetet, för att kunna
bli miljöcertifierat verksamhet, krävs det stora ekonomiska resurser såsom ansökningar och
medlemsavgifter som måste betalas kontinuerligt. Har verksamheten inte de ekonomiska resurserna,
kan det bli svårt att bli ett miljöcertifierat verksamhet.43 Det som också Norrköpings kommun har
nämnt i sin rapport Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd om skillnaden mellan stora och små
verksamheter inom tillfälligt boende. En del av de tillfälliga boendena såsom campingplatser,
vandrarhem och hotell lägger inte sitt intresse på miljöarbete, vilket leder till att de inte kan bli

Naturvårdsverket (2008). ”Begränsad klimatpåverkan”, Miljömålen i korthet...och en sammanfattning av miljömålsrådets
utvärdering, http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/broschyrer/miljomalen-i-korthet-isbn-620-8321-2.pdf, s.11 (hämtad 14/12–
2016)
39 Ibid, s.23 (hämtad 14/12–2016)
40 Intervju Jeanette (11/11–2016)
41 Ibid, (11/11–2016)
42 Sandra Lagerkvist, Magnus Danielsson och Bo Säll. (2003) ”Miljöarbete inom turistnäring”, i rapporten Miljöarbete i svensk
turistnäring - En uppdaterad sammanställning framfört av ETOUR på uppdrag av turistdelegationen,
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S027843191400036X, s.5 (hämtad 8/12–2016)
43 Ibid, s.4 (hämtad 8/12–2016)
38
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miljömärkta.44 Om verksamheten vill bli miljöcertifierat, innebär det att miljöledning och
miljömärkningssystem ska uppfyllas. På nedanstående avsnitt förklaras dessa verktyg som
företagen måste följa för att kunna bli miljöcertifierat.45
3.5.1 Miljöledningssystem och miljömärkning
Verksamhet kan använda sig av miljöledningssystem som i sin tur förbättra verksamhetens
miljöarbete. För att en verksamhet ska vara miljövänlig, behöver de inte sätt upp några särskilda
regler utan verksamheten måste ha ett ständigt mål de skall följa för att kunna bli miljövänliga.
Miljöledningssystemet underlättar för verksamheter att jobba med miljöproblem och hitta lösningar
med hjälp av handlingsplaner, detta system kan minimera riskerna som har en negativ påverkan på
miljön och även gynnar de ekonomiska aspekterna.46 Det är Best Western Princess Hotel som har
sina egna rutiner som de uppföljer, dessa rutiner omfattar städning, personalens samarbete, mat och
avfallshantering. Hotellet går igenom dessa rutiner för att säkerställa miljöaspekterna som berör
verksamhet.47
Det finns en skillnad mellan miljöledningssystemet som har förklarats på ovanstående avsnitt och
miljömärkning. Det som skiljer sig från dessa två aspekter är att miljömärkning är ett färdigt krav
där verksamheten måste uppfylla för att kunna bli godkänd. Det finns många olika miljömärkningar
i Sverige och de visar för konsumenten vilka miljövänliga produkter och tjänster de kan välja
emellan. Med miljövänliga produkter och tjänster menas att de uppfyller vissa miljömärkningskrav,
men de kan också vara farliga för hälsan och miljön.48
Det finns miljömärken som är officiella i Sverige och de utgår från samma kriterier som innefattar
att produkter och tjänster ska vara miljövänliga för att minimera miljöbelastningen. Dessa officiella
miljömärken är svanen, bra miljöval, KRAV, svenskt sigill, EU- miljöblomman och Gröna nycken.
De hotell vi valde att undersöka har svanen och Grönt Hotell märkning.49
3.5.2 Miljömärkning inom mat - Svanen, Krav och Grönt hotell
På detta kapitel tar vi upp de olika miljömärkningar som våra utvalda hotell använder sig av. Syftet
med detta kapitel är att ange en förklaring om vilka krav de miljömärkningarna ställer för att
hotellen ska bli miljöcertifierat.

Magdalena Öberg och Pia Kagevik. (2012–2014) ”Resultat”, i rapporten Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd tillsyn av
verksamheter med tillfälligt boende, http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/rapporter/Slutrapport.pdf, s.7 (hämtad 30/11–2016)
45 Ibid, s.10 (hämtad 30/11–2016)
46 Ibid, s.11 (hämtad 30/11–2016)
47 Intervju Jeanette (11/11–2016)
48 Magdalena Öberg och Pia Kagevik. (2012–2014) ”Resultat”, i rapporten Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd tillsyn av
verksamheter med tillfälligt boende, http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/rapporter/Slutrapport.pdf, s.12 (hämtad 30/11–2016)
49 Ibid, s.12
44
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Svanen
Denna märkning etablerats år 1989 och har ett samarbete med Nordiska Miljömärkningnämnden,
inom EU-länder används en liknande miljöcertifiering, men med ett annat namn. Märkningen inom
EU heter EU-blomman, båda miljömärkningarna har samma krav där medlemmarna ska uppfylla.
Deras syfte är att inte vara en vinstdrivande miljömärkning, utan de vill att individerna ska leva ett
miljövänligt liv.50
För att restaurangerna ska kunna bli svanen märkta finns det 40 olika kriterier de måste uppfylla,
dessa kriterier omfattar dagliga rutiner inom vatten, tvätt, avfallshantering och energiförbruknings
områden. Dessa kriterier är obligatoriska för dem som är svan märkta och 65 % av dessa kriterier
måste uppfyllas.51
Krav
Miljömärkningen bildades 1985 och samarbetar med olika organisationer bland annat ICA, Arla
och Svenska Naturskyddsförening. För att en restaurang ska bli miljöcertifierad med denna
märkning, så krävs det en ansökan och att restaurangen kan betala avgifterna. Efter
besiktningsbesöket av KRAV-kontrollanter ställer de krav som måste följas för att kunna bli
certifierad. För att kraven ska uppfyllas krävs det att restaurangen måste erbjuda gästerna på minst
två kravgodkända måltider.52
Grönt Hotell
Norrköpings kommun har fört ut egen miljömärkning såsom Grönt Hotell som gäller båda hotell
och vandrarhem som ligger i staden. För att ett hotell/vandrarhem skall vara miljövänligt, ställer
Grönt Hotell olika kriterier som måste uppfyllas. Dessa kriterier innebär att hotellet måsta göra sin
egen miljöplan och den uppdateras en gång årligen med förbättringsförslag om miljö. Dessutom
kräver Grönt Hotell att hotell/vandrarhem ska använda KRAV och Fairtrade produkter inom
matservering till båda gäster och personal som jobbar inom denna sektor. När hotellet har uppfyllt
dessa kriterier, diplomeras de till Grönt Hotell.53

Svanen, ”Varför miljömärkt?”, Om Oss, http://www.svanen.se/Om-oss/Varfor-miljomarkt/ (hämtad 19/11–2016)
Sandra Lagerkvist, Magnus Danielsson och Bo Säll. (2003) ”Svanen”, i rapporten Miljöarbete i svensk turistnäring - En
uppdaterad sammanställning framfört av ETOUR på uppdrag av turistdelegationen,
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S027843191400036X, s.16 (hämtad 8/12–2016)
52 Sandra Lagerkvist, Magnus Danielsson och Bo Säll. (2003) ”Krav”, i rapporten Miljöarbete i svensk turistnäring - En uppdaterad
sammanställning framfört av ETOUR på uppdrag av turistdelegationen,
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S027843191400036X, s.21 (hämtad 8/12–2016)
53 Norrköpings kommun, ”Grönt hotell och vandrarhem”, http://www.norrkoping.se/organisation/valfard/gronaverk/gront-hotell-ochvandrarh/, (hämtad 30/11–2016)
50
51
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4. Centrala Begrepp
Det centrala begrepp som kommer att användas i denna studie kring The Lamp och Best Western
Princess Hotel är Hållbar turism. I det nedanstående avsnitt kommer vi förklara Hållbar turism, hur
detta begrepp vi valt att studera hänger samman med resten av uppsatsen och även hur olika
forskare tolkar begreppet hållbar turism.

4.1 Hållbar turism
Turism myndigheten definierat hållbar turism som en viktig faktor, de tar även upp konsekvenserna
som ligger bakom negativa miljöpåverkan.54 Arbetet med hållbar turism har baserats på Sveriges
nationella miljömål som riksdagen har fattat. Dessa miljömål innebär att lokalbefolkningen ska ha
ett miljövänligt liv och hälsoriskerna ska begränsas.55 Riksdagen har till och med krävt att alla
verksamheter som exempelvis hotell ska anpassa sig till hållbar utvecklingens ramar för att kunna
nå miljömålen.56 Med hjälp av miljöledningssystem måste verksamheterna som hotell ha fastställda
planer som omfattar hållbarhetspolicy och kontinuerliga kontroll för hälsorisker.57
Forskarna Bohlin, M & Elbe, J. har tagit upp miljökonsekvenser som uppstår mot hållbar turismen
och dess utveckling. Konsekvenserna är energi- och vattenförbrukning, avfall, utbyte av
miljöfarliga ämnen och ökad användning av miljövänliga produkter.58 Dessa nämnda konsekvenser
har direkt påverkan på miljön.59 Enligt Bohlin, M & Elbe, J. sker hållbar turismutveckling när det
finns ett samarbete mellan resenärer och verksamheterna, exempelvis hotellen. Det är resenärerna
som påverkar den hållbara utvecklingen, därför är det viktigt att de tar hänsyn till hotellens
hållbarhetspolicy.60
Hotellen som vi har valt att studera jobbar aktiv med hållbarhetspolicy för att kunna fortsätta vara
miljövänliga och även uppfylla miljökriterier som svanen, KRAV och Grönt Hotell kräver.
Varför har hållbar turism blivit allt viktigare i dagsläge? Andrew Holden har tagit upp detta i sin
bok Environment and Tourism. Holden säger att världens befolkning ökat under 1990-talet, vilket
lett till en större ökning av farliga utsläpp som påverkat miljön på ett negativt sätt. Holden visar det
genom sin studie att ju mer befolkningen ökar, desto viktigare blir det att arbeta kring hållbar
utveckling. Att jobba med hållbar utveckling kan bidra till bättre miljö och ett hälsosamt liv.61 Efter

Magnus Bohlin & Jörgen Elbe. (2012) ”Hållbar turismutveckling”, i Utveckla turistdestinationer- Ett svenskt perspektiv, s.77
Ibid, s.73–74
56 Ibid, s.74
57 Ibid, s.75
58 Ibid, s.77
59 Ibid, s.78
60 Ibid, s.84–85
61 Andrew Holden. (2000)” Sustainability and Tourism”, i Environment and Tourism, s.163
54
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ökningen på befolkningen började forskaren ta upp hållbar turismutveckling på debatter och
konferenser för att identifiera konsekvenserna och hitta lämpliga åtgärdar. Det som FN och andra
miljömärkningssystem har kommit fram till i början av 1990-talet, är att utföra internationella
planer i 21 olika länder. Enligt FN och Miljömärkningssystemen ska dessa planer gynna hållbar
utvecklingen och begränsar negativa miljöpåverkan.62Studierna har visat att den förväntade
tillväxten inom turismsektorn kommer att öka63, därför har kommunerna i Sverige utfört
tillsynsprojekt som omfattar kontroller för hälsorisker inom tillfälliga boende.64 Utifrån det
turistiska perspektivet finns det ett samband mellan hållbar turism och hållbar utveckling. Hållbar
turism används som ett hjälpmedel av verksamheter och dess utövare som jobbar aktivt med hållbar
utvecklingen.65Hållbar turism kan ses utifrån det turistiska perspektivet som en vägledande filosofi
som omfattar individernas samspel när de är på resande fot.66
Andra forskare som Kozak, N. och Metin anser att hållbar turism är som en resurs av de naturliga
inriktningarna såsom vatten, miljö och klimat. Dessa resurser bör användas av närvarande samt
även framtida generationer.67 De anser också att användningen av hållbar turism och ekologiska
resurser kan gynna turismsektorn och även leder till en hållbar utveckling. Det som Kozak, N. och
Metin har nämnt i sin studie att det är lokalbefolkningen och de ansvariga aktörer som kan påverka
hållbar turismen genom att minimera den negativa påverkan på ekosystemet.68
De ovannämnda studierna kring begreppet hållbar turism visar att detta är en viktig resurs i
dagsläget och även kommande generationer måste vara medvetna om detta. Enligt Meuser, T. &
Carola von P. kan hållbar turism skapa en säkrare miljö för verksamheter såsom hotell och dess
utövare.69 Hållbar turism är en nödvändig resurs som kan användas vid massturism, vilket kan
minska negativa miljöpåverkan. För att minska den negativa miljöpåverkan ska turisterna minska
användningen av vatten, använder sig av båda kollektivtrafik och avfallshantering. Med massturism
menas att vid de mest besökta destinationer ökar slitaget på naturen och då är det viktigt att
verksamheter såsom hotell främjar hållbar turismen.70

Andrew Holden. (2000)” Sustainability and Tourism”, i Environment and Tourism, s.164
Ibid, s.164
64 Magdalena Öberg och Pia Kagevik. (2012–2014) ”Resultat”, i rapporten Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd tillsyn av
verksamheter med tillfälligt boende, http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/rapporter/Slutrapport.pdf, s.3 (hämtad 10/12–2016)
65 Andrew Holden. (2000)” Sustainability and Tourism”, i Environment and Tourism, s.172
66 Ibid, s.175
67 Muammer Tuna.” Social and Environmental Impacts of Tourism Development in Turkey” i Nazmi Kozak & Metin Kozak. (red.)
(2011). Sustainability of Tourism: Cultural and Environmental Perspectives, s.4
68 Ibid, s.5
69 Thomas Meuser& Carola von Peinen.” Sustainable Tourism- Wish you weren´t here” i Ian Jenkins & Roland Schröder. (red.)
(2013). Sustainability in Tourism: A Multidisciplinary Approach, s.85
70 Ibid, s.90–92
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I de ovanstående definitioner om hållbar turism som forskarna har förklarat har de tagit upp den
positiva aspekten inom hållbar turismen.
Men Andrew Holden har en kritisk uppfattning kring hållbar turism. Det som Holden har tagit upp
om hållbar turismen är att även när turisterna reser på ett hållbart sätt så påverkas miljön på ett
negativt sätt. Anledningen till att hållbar turismen inte räddar naturen är för att turisterna använder
sig av naturresurserna på ett negativt och ovanligt sätt.71 Ett exempel som Holden tar upp i kapitlet
visar att turisterna förstör naturen genom att släppa ut farliga utsläpp i sjöar och hav. Han nämner i
detta exempel hur turisterna förstör naturen i Caribbean, trots att platsen uppmanar turisterna och
lokalbefolkningen om att de ska vara miljövänliga.72

5. Metoder
5.1 Kvalitativ metod
Under metod kapitlet förklarar vi vilken metod vi kommer använda för att kunna analysera
hållbarhetspolicyn för de två hotellen i Norrköping. Att välja en metod för att få svar på de frågor vi
har formulerat kring hotellens hållbarhetspolicy, är helt beroende på vårt syfte.
Det som vi också har använt oss av är Forums hemsida TripAdvisor. Vi har tagit gästernas
synpunkter angående deras vistelse på The Lamp och Best Western Princess hotell. När vi har valt
ut gästernas synpunkter, har vi tagit hänsyn till att dessa synpunkter skall vara relevanta för vår
analys kring hotellens hållbarhetspolicy. TripAdvisor är en av de största resesidorna i hela världen,
på denna hemsida kan resenärerna få tips om bra eller dåliga hotell, skriva egna kommentarer om
sina hotellbesök och få tips om bra hotellpriser.73 Anledningen till att vi har valt analysera gästernas
synpunkter är för att vi vill stärka informanternas svar.

5.2 Deltagande observation
Vi har använt oss av deltagande observation som innebär att vi besöker hotellen som vill
undersöka.74 Syftet med denna metod är att se hur hotellen ser ut då vi kan jämföra två fyrstjärniga
hotell och se deras olika standardnivå som de hotellen har.75 Att beskriva hotellens omgivning
kommer att göras under analysdelen och även under punkt 3.3.

Andrew Holden. (2005) ”Environmental studies and Tourism”, Tourism Studies and the Social Sciences, s. 167–169
Ibid, s. 170
73 TripAdvisor Sverige, ”Om TripAdvisor”, https://www.tripadvisor.se/pages/about_us.html (hämtad 2/12–2016)
74 Thomas Hylland Eriksson. Turismanalys, " Små platser - stora frågor; en introduktion till socialantropologin, kompendium, (2000)
kap 2 s.25–26
75 Ibid, s.26
71
72
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I en artikel har forskaren David Brody använt sig av deltagande observationsmetoden för att
undersöka på vilket sätt hotell jobbar med hållbar turism kring inredning, design och möblering.76
Vi kommer att analysera och diskutera vilken roll deltagande observation har inom analysen kring
hållbar turism.

5.3 Källkritik
Under denna analys har vi använt oss av många olika källor, exempelvis litterära källor från
läroböcker och internet. När vi har använt många olika källor, är det nödvändigt att studera källorna
och vara kritiska mot alla källor vi använder. Under 1900-talet utvecklades källkritikmetoden, då
började forskaren Rolf Torstendahl använda sig av olika källor inom sin historieforskning och han
började analysera källornas innehåll.77 En källa ska vara äkta och det innebär att författares namn
och andra uppgifter om boken ska finnas. Om det är till exempel en Internetkälla, ska vi kontrollera
kontaktuppgifter till författaren och uppdateringsdatum om det existerar. Inom källkritik är
tidssambandet viktigt för att ju längre tid det finns mellan händelsen och källan, desto högre risk att
källan inte är trovärdig.78
Med hjälp av källkritik kan vi hitta problematiken som ligger bakom informanternas positiva svar
på intervjufrågorna. De informanter som vi har intervjuat jobbar inom hotellsektorn och de har visat
positiva sidor av hotellen. Det är därför vi ska vara kritiska till vad informanterna säger för att det
kan vara möjligt att det finns negativa aspekter inom hotellsektorn.

5.4 Empiriska material
5.4.1 Intervjuer
En metodteknik som används är intervjuer sker mellan två eller flera personer. En dialog sker
mellan de personer som är involverade och dialogen kan äga rum antingen via mail, telefonsamtal
eller via personlig kontakt.79 Intervjumetoden i denna analys är möjlig att göra, men det är svårt att
göra en bra intervju där vi får relevanta svar på frågorna. Det som även är svårt med
intervjumetoden, är att finna relevanta informanter inom forskningsområde. Den kvalitativa
forskningsintervjun innebär att informantens synvinkel, livserfarenheter och kunskaper ska
undersökas för att vi ska kunna dra slutsatser.80 De problem som kan uppstå när vi gör mail intervju

David Brody. (2014), ”Go Green: Hotel, Design and the Sustainability Paradox”, https://eds-a-ebscohostcom.e.bibl.liu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b4f5cb27-b7ee-4280-9976-f581f3554c34@sessionmgr101&vid=3&hid=122, s.7
(hämtad 14/3–2017)
77 Michael Lundholm. (2016) ”Källkritik”, Källkritik och källhänvisningar Sveriges släktforskarförbund, s.17
78 Ibid, s.20
79 Maria Björklund. och Ulf Paulsson. (2013) ”Metodmedvetenhet”, Seminarieboken att skriva, presentera och opponera, s.70
80 Steinar Kvale och Svend Brinkmann. (2014) ”Introduktion till intervjuforskning”, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.17
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är att vi inte får tillräckligt med svar från informanten eller vi får ett kortfattat svar på frågorna.
Detta kan leda till missförstånd och även svårt att ställa följdfrågor.
Forskningsintervjun är en metodteknik som används för att den som intervjuar ska kunna skaffa sig
kunskap av informanten. Informanten och den som intervjuar är inom denna forskningsintervju inte
likställda, det vill säga är att den som intervjuar styr samtalet samt introducerar intervjun till
informanten.81
Vi har använt oss av en strukturerad intervjumetod, detta innebär att vi frågar informanten om
tillstånd för att kunna genomföra intervjun. Efter att vi har fått tillåtelse att intervjua personen, kan
frågorna formuleras efter det valda ämnet och det skickas till informanten via mail. Det är också
viktigt att få tillåtelse om att använda informantens riktiga identitet eller om det ska vara anonymt.82
Intervjufrågorna ska vara korta och tydliga så att informanten kan få en klar bild över frågorna och
även kunna svara rätt på frågorna som ställs. Det som vi kommer att göra när vi intervjuar Jeanette
på arbetsplatsen Best Western Hotel, är att inleda intervjun med henne och ställa uppföljningsfrågor
som kan vara relevant att diskuteras med informanten. Det som vi bör tänka på är att ställa frågorna
på ett strukturerande sätt för att få en rödtråd genom intervjun.83 När vi mailar intervjufrågorna till
de andra informanterna som arbetar båda på The Lamp och Best Western Hotel, skickar vi mail och
frågar om det finns en möjlighet att de kan besvara intervjufrågorna.
De informanter som valdes för denna studie, har en koppling till hotellsektorn där vi riktat in oss på.
De nedanstående informanter har vi valt ut att intervjua och vi presenterar dem under var sin rubrik
samt om vad de har för roll inom hotellsektorn.
I detta avsnitt kommer våra informanter att presenteras för att ge en tydligare inblick i vilken roll de
har på dessa två utvalda hotell. Tabellen nedan visar vilka informanter vi har intervjuat och varför
vi har just valt att intervjua dem.

Steinar Kvale och Svend Brinkmann. (2014) ”Introduktion till intervjuforskning”, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.19
Steinar Kvale och Svend Brinkmann. (2014) ”Att genomföra en intervju”, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 176
83 Intervju Jeanette, (11/11–2016)
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Tabell 2 Informanterna som blev intervjuad

5.4.2 Pia
En hög utbildad ledare inom Hotell och Restaurang Management som har jobbat i 30 år inom
hotellsektorn. Pia har blivit intervjuad per mail, vi skickade intervjufrågor till henne i förväg och
frågade om det var möjligt för henne att svara på frågorna. Därefter fick vi svar från Pia angående
frågorna som hade skickats till henne. Pia har blivit intervjuat för att vi ville få en bättre uppfattning
om hotellets bakgrund. Dessutom ville vi veta hur stort antal hotellnätterna hotellet hade under de
senaste tre åren. Pia har till och med skrivit via mail om vilka framtidsplaner hotellet har inom
hållbarhetsutvecklingen.84
Pia har jobbat som chef på Best Western Hotell i Norrköping i 17 år, hon har goda erfarenheter
kring ledarskapsområdet när det kommer till att bedriva ett hotell. Pia tycker att en kunnig ledare
kan med hjälp av medarbetarna nå utvecklingsplaner som hotellet måste nå.85
”Ledarens inställning har stor betydelse för gruppens resultat, men även en informell
ledare kan också ha stort inflytande.”86
Enligt Pia har hotellet blivit miljömärkt sedan fem år tillbaka, hotellet har utmärkts till ett
Svanenmärkt hotell. För att kunna bli miljöcertifierat hotell krävs det särskilda krav som måste
uppfyllas och detta är genom att använda ekologisk mat, miljömärkta tvättmedel och jobba med
avfallshantering.87
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Hotellet har framtidsplaner som Pia har nämnt i intervjun och dessa utvecklingsidéer berör
besökarna i första hand.88
”Vi vill fortsätta att erbjuda våra kunder ett bra, hemtrevligt och prisvärt boende i Norrköping.”89
5.4.3 Jeanette
Jeanette började arbeta på Best Western Princess Hotell redan som 13 åring och nu har hon arbetat
upp sig inom hotellsektorn. Syftet med denna intervju var att Jeanette har goda erfarenheter inom
städning, matlagning och inköp. Jeanette var en relevant informant som skulle kunna svara på våra
frågor som handlar om miljömärkning inom mat. Jeanette har blivit intervjuad via ett personligt
besök av oss på hennes arbetsplats. Det är frågorna som har formulerats utefter Jeanettes roll som
kock på hotellet. Innan intervjun ägde rum så skickade vi frågorna till henne via mail.90
Jeanette är idag ansvarig kring köksavdelning som omfattar matlagning, beställningar och gästernas
efterfråga när det gäller maten. Hotellet erbjuder sina gäster endast frukost, där de serverar ägg,
köttbullar och bacon. Hotellet är känt för sin frukost för att de erbjuder gästerna på närproducerad
mat och även ekologiska produkter. Det som Jeanette har nämnt är att frukostbuffén är kopplad till
hotellets identitet.91
”Vi är ett Svanenmärkt hotell och det krävs att det ska finnas minst åtta kravmärkta
produkter på frukostbordet.”92
En del av matrecepten kommer ifrån Tina som har skrivit en kokbok kring nyttiga matrecept, det
som hotellet gör är att använda Tinas recept och lägger till vissa egna råvaror som passar med
maten. Hotellet syfte är att erbjuda gästerna nyttig och kravmärkt mat, samtidigt varierar de med
recept från Tina och de tar även hänsyn till gästernas efterfrågan.93
”Under sommaren när det kommer många barnfamiljer till hotellet, erbjuder vi på
hemlagad nutella till plättarna eller pannkokorna.”94
Två - tre gånger per år kommer det ut en kontrollant till hotellet, för att granska hälsorisker som kan
uppstå i köks- och städavdelningen samt övriga utrymmen på hotellet. Hälsovårdsmyndigheten
kommer dessutom till hotellet för att ta prover från mat, bestick och skärbrädor.95
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Hotellet har ingen egen restaurang, vilket leder till att hotellet har samarbete med tre olika
restauranger i närheten för att gästerna ska kunna äta lunch eller middag på en av dessa
restauranger. När gästerna bokar rum på Best Western så ingår dessa restauranger i
bokningspriset.96
Hotellet är öppet för idéer när det gäller mat, men samtidigt vill de hålla sig till Tinas idéer och
kravmärkning. Det finns inga framtidsplaner på att hotellet ska bygga en restaurang. 97
”Best Western är en stor hotellkedja, men varje hotell har sin egen profil och måste
uppfylla nödvändiga kriterier för att kunna behålla sin miljömärkning.”98
När det gäller städningen, använder hotellet sig av miljömärkta medel och de beställer sina
produkter från ett särskilt företag som också är miljömärkt.99
5.4.4 Mia
Mia är hotellchef för The Lamp Hotell i centrala Norrköping. Året som The Lamp Hotell
etablerades i Norrköping var augusti 2011 och denna hotellkedja finns ingen annanstans i hela
världen förutom i Norrköping. Mia har blivit intervjuad via mail för att svara på frågorna som
handlar om miljömärkning samt angående hotellet framtidsplaner. En stor del fakta om hotellet
saknades på The Lamp hotells hemsida, därför tog vi kontakt med Mia som svarade på dessa
frågor.100
Samma år som hotellet etablerades i staden så blev The Lamp Hotel miljöcertifierat med ett
miljömärke som heter Grönt Hotell. Denna miljöcertifiering har bara samarbete med vissa hotell
inom Norrköping kommun. Grönt hotell innebär att hotell eller vandrarhem som ligger inom
Norrköpings kommun vill vara miljövänliga så de kan söka tillstånd för certifierings märke för
denna bransch. För att The Lamp Hotel skulle få denna miljömärkning, var hotellet tvungen att följa
20 olika kriterier för att kommunen skulle godkänna dem.101 Anledning till att Grönt hotell
miljöcertifiering endast finns i Norrköping är för att det var kommunen som tog initiativet att starta
denna certifieringsmärkning inom hotell och restaurangbranschen.
The Lamp Hotel använder sig av miljömärkta produkter när det kommer till städning och tvättning,
hotellet följer kraven som gäller inom miljömärkningen Grönt hotell. Dessutom har hotellet dagliga
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rutiner angående avfallshantering som kommunen har krävt för de ska kunna behålla sin
miljömärkning.102
5.4.5 Marcus
Marcus är en av kockarna som arbetar på The Lamp Hotels köksavdelning. Vi har intervjuat Marcus
via båda mail och telefon för att få svar på frågorna angående matlagning och inköp. Frågorna som
har skickats till Marcus via mail handlar om mat och produkt producering samt om hur hotellet
jobbar med ekologisk mat.103
De maträtter som informanten och hans arbetskollegor lagar på hotellet för gästerna, är till stor del
närproducerat och de försöker även i största möjliga mån att stötta lokala handlare, fiskhandlare och
grönsakshandlare. En del av produkterna som hotellet köper in är miljömärkta t.ex. fisk, grönsaker
eller köttprodukter. När det gäller drycken som hotellet erbjuder sina gäster är också ekologisk som
till exempel vin och öl.104
All mat som hotellet serverar till sina gäster är lagad på plats, från frukostbuffén till A là Carte
(hotellets restaurang).105
The Lamp Hotel och restaurangerna som hotellet erbjuder sina gäster när det kommer till mat är
enskilda företag, men skulle det vara så att exempelvis restaurangen Härlig Pasta skulle behöva lite
hjälp med något så har de ett samarbetar på detta sätt. Restaurangen i hotellet och köksavdelningen
har ett samarbete när det kommer till konferensbokningar, annars så är de enskilda företag.106
” Är att konferensbokarna äter lunch på Härlig Pasta och sen på kvällen kommer de
och äter sin middag på hotellets restaurang.”107
När hotellet etablerades 2011 så drevs köksavdelningen av Östgöta kök, ända fram tills i juli 2016.
Nu är det Svisten företag som har tagit över och driver båda köksavdelningen och hotellet. The
Lamp Hotel ser till att gästerna är nöjda om matservering genom att de kan vara delaktiga och välja
vad för mat hotellet kan servera.108
”Till viss del, vi tar till oss gästers önskemål över tid, men i det korta så har vi meny att
välja ur, men det finns alltid möjlighet att möta specifika önskemål, allergier och dieter” 109
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De utvecklingsplaner som hotellet har tänkt på i framtiden när det gäller mat, är att få fler
vegetariska alternativ och att öka det närproducerade utbudet när det båda gäller Alà Carte och
frukostbuffén. När det gäller drycken, har Marcus skrivit:
”Även när det gäller drycken försöker vi jobba ekologiskt och har som mål att under
2017 att 25 % av vinlistan ska vara eko, och att en stor del av ölen ska vara
svenskproducerat”110
Restaurangens kök följer samma riktlinjer inom hälsoriskerna som hotellet har i helhet för att kunna
fortsätta vara ett miljöcertifierat Grön Hotell. Men sen har restaurangen varje år kontroller som görs
av Naturvårdsverket, där de måste följer alla riktlinjer och regler som gäller inom
köksavdelningen.111

5.5 Forum
Forum är en form av sociala medier, där hotellgästerna kan skriva sina egna kommentarer eller sätta
omdöme om vad de tycker om vissa saker hotellgästerna har upplevt i form av varor eller tjänster. I
dessa forum sker oftast en diskussion som handlar om hur allmänheten har upplevt saker och ting,
denna diskussion kan vara antingen negativ eller positiv. De negativa eller positiva kommentarerna
allmänheten skriver på dessa forumshemsidor, kan leda till att hotellbranscherna förbättrar bristerna
till de bättre.112 Urvalet av gästernas kommentarer har en koppling till de områden vi har valt att
rikta in oss på, det vill säga att kommentarerna tar upp hur de har upplevt hotellens mat, service och
standard.
När vi studerat gästernas kommentarer på TripAdvisor, skriver gästerna sina egna åsikter och hur de
har upplevt besöket på antingen The Lamp eller Best Western Princess Hotel. I dessa nedanstående
delar kommer vi fördjupa oss mer på gästernas kommentarer kring hotellen vi valt att studera. De
som använder sig av TripAdvisor hemsidan är allt ifrån utländska till svenska gäster som vistas på
hotellen, men det är svenskagästernas synpunkter som vi har fokuserat på.
5.5.1 The Lamp Hotel kommentarer från TripAdvisor
Dessa är några kommentarer som gästerna har skrivit på hemsidan om vad de tyckte var positivt
eller negativt med hotellet.
De positiva kommentarer som gästerna har skrivit på TripAdvisor hemsidan visar hur de tänker på
hotellens standard när det gäller mat och service. Kommentarerna visar att hotellet är känt för sitt
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läge, central i Norrköping och även inredningen/Designen. Nedanstående kommentaren har tagits
från en person, som har varit gäst på hotellet.
”Snygga och välstädat rum, en utmärkt frukostbuffé. Modern inredning som ligger mitt i hjärtat av
Norrköping med nära till allt. Rekommenderas starkt!”113

De andra viktiga faktorer som gästerna nämner är hur de har utvärderat hotellets frukostbuffé och
även standard som ligger i högklassnivå.
”Design är absolut i toppklass toppat med en matupplevelse som överträffar alla förväntningar.
Prisvärt och extra ordinärt. Rummen är lyxiga och med utrustning som Nespressomaskin,
regndusch, välfylld minibar och exklusivt vin.”114

Efter vi studerat gästernas positiva synpunkter, har vi också valt att studera deras negativa
kommenterar kring The Lamp Hotel.
En annan gäst har nämnt en synpunkt krig bristen på hotellet, denna brist har påverkat vistelsen och
även blivit störd.
”Ni har tyvärr bara lagt fokus på huvudbyggnaden. Väldigt dåligt vattentryck i duschen. Gick isär
väldigt enkelt. Hotellet är annars ett väldigt fint och mysigt boende. Behövs bara lite fin slipning så blir
det perfekt.”115

5.5.2 Best Western Hotel kommentarer från TripAdvisor
Detta är några kommentarer som gästerna har skrivit på hemsidan om vad de tyckte var positivt
eller negativt med hotellet.
De nedanstående kommentarer har några gäster uttryckt sig om hur de har upplevt vistelsen på
hotellet. Det som gästen i nedanstående kommentar var nöjd med var att samarbetet mellan hotellet
och La Uva restaurang blir ett bra paketpris för gästerna.
”Vi sökte ett hotellpaket med övernattning och middag på kvällen i Norrköping som vi tyckte att vi
borde utforska mer. Vi fann då ett paket med övernattning och 10 rätters Tapas meny på
restaurang La Uva som ligger i samma hus som hotellet. Först var hotellrummen mycket fräscha,
sedan tog vi emot i restaurangen av en mycket service inriktad ung man. Upplägget på servering
och mat var mycket inbjudande och allt var toppen gott.”116

Det märks från gästens kommentar att hotellet är lämpligt för barnfamiljer, för att hotellet erbjuder
barnfamiljer ett stort lekrum med båda tv-spel och ett rum med massor med olika leksaker.

TripAdvisor Sverige, ”The Lamp Hotel”, https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g189865-d2266565-ReviewsThe_Lamp_Hotel-Norrkoping_Ostergotland_County.html, s.1(hämtad 10/11–2016)
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115 Ibid, s.5 (hämtad 10/11–2016)
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113

22

”Fina rum och trevlig personal. Bra lekrum för barnen och bra frukost, även om frukostlokalerna
är lite mörka och bullriga. Många barnfamiljer på sommaren.
Väldigt fint och modernt gym, bästa jag sett på ett hotell oavsett prisklass!”117

Därtill har gästen nämnt att hotellet har trevlig och hjälpsam personal när gästerna är på besök.
Hotellet är känt för sin frukost och de erbjuder färska råvaror. Frukostidéerna kommer från en
kokbok av författaren Tina.
”Ett trevligt hotell mitt i centrum med bra service, stora rum rena och fräscha. Mysig restaurang i
nedre plan. Vill man ha mer restauranger att välja på så finns det många runt hörnet. Frukosten
på hotellet är mycket bra.”118

Ovanstående positiva kommentarer har tagits från TripAdvisor och gästerna har nämnt vilka
fördelar som finns på hotellet. Det finns även andra gäster som har tagit upp liknade synpunkter om
hotellet, men vi har tagit de viktigaste synpunkter som vi tycker passar in i denna studie.
Det finns dessutom negativa synpunkter som gästerna har nämnt om hotellet på TripAdvisor. Här är
några exempel på de negativa synpunkterna från besökarna. Gästen tyckte att hotellet har slitna rum
som inte har uppfyllt hälsokriterier som exempelvis badrumsmatta och även att det läcker vattnet
från duschen.
”Ett dygn på centrala BW i Norrköping räckte. Riktigt slitna trånga dubbelrum.
Gammal plastmatta i badrummet med en ålderstigen duschkabin som garanterat ej är installerad
efter millenniumskiftet. Trots det var typ bara 18 grader ute så var det ett måste att ha fönstret
öppet hela natten och använda bordsfläkten som fanns på rummet. Ok frukost.”119
” Stort plus att de bjuder sina stamgäster på kvällsmat. Frukosten god, bra med ekologiskt.”120

Eftersom hotellet är känt för sin frukost, har denna gäst fokuserat på att råvarorna inte ser fräscha ut
och servisen såsom tallrikar, glas och bestick var inte användbara.
”Hotellet har bra läge i centrum, det tar ungefär en kvart att gå dit från centralstationen. Rummen
är rena och fräscha och har allt man behöver, men de är lyhörda precis som någon annan skrev
tidigare. Inte rum till rum, men mot korridoren. Frukosten var en befrielse, jag tror inte att Tina
hade varit stolt. Kladdiga serveringsbestick, slafsiga uppläggningsfat, blöt ost, dåligt påfyllt; ett
mycket ofräscht intryck.”121

TripAdvisor Sverige,” BEST WESTERN Princess Hotel”, https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g189865-d543134-ReviewsBEST_WESTERN_Princess_Hotel-Norrkoping_Ostergotland_County.html#review_410383904, s.1 (hämtad 10/11-2016)
118 Ibid, s.2 (hämtad 10/11-2016)
119 Ibid, s.1 (hämtad 10/11-2016)
120 Ibid, s.2 (hämtad 10/11-2016)
121 Ibid, s.1 (hämtad 10/11–2016)
117

23

6. Analys och Diskussion
Efter att vi har samlat in fakta med hjälp av litteratur, digitala källor och intervjuer kommer vi att
analysera dessa delar och se dess kopplingar. Utifrån dessa nämnda källor kan uppfattningen om
hållbarhetspolicy analyseras och även identifiera konsekvenserna som påverkar policyn. Dessutom
kommer hållbar turismbegreppet att ha en viktig innebörd när vi analyserar hur hotellen tänker på
hållbar turism och hur det hänger ihop med hållbarhetspolicyn.122
Hotellen som vi valt ut att analysera har utformat hållbarhetspolicy för att kunna utvecklas på ett
hållbart sätt. Genom att hotellen följer miljökriterier som miljömärkningssystemet kräver,
minimeras den negativa miljöpåverkan och förminskar också hälsorisker som kan uppstå vid
gästernas vistelse på hotellet. Hur stort antal besökare som våra utvalda hotell har fått, kan det bero
på hotellens standard, kriterier inom hållbarhetspolicyn och tjänster där hotellen erbjuder gästerna
på.123 Eftersom vi har använt oss av deltagande observationsmetoden, så har vi varit på båda
hotellen och sett att besökarna tar hänsyn till miljöaspekterna. Vid vårt besök i de utvalda hotellen
har vi hört och sett att en av besökarna på Best Western Princess har klagat på rumsstädningen.
Medan på The Lamp hotel har många uppskattat hotellets design som är unikt. Med hjälp av
deltagande observation kunde vi komma fram till varför ett stort antal besökare väljer att vistas i
The Lamp hotell, trots att båda hotellen är fyrstjärniga. Hotellens design och möblering påverkar
den hållbara utvecklingen som forskaren Brody har nämnt i rapporten Go Green: Hotels, Design
and the Sustainability Paradox att hotellen följer ett miljövänligt sätt inom designen. Det andra
sättet att nå den hållbara utvecklingen är att använda miljövänliga material vid inredningen. Det
betyder att varje hotell använder ett särskilt sätt för att kunna nå hållbarhets utvecklingen.124
The Lamp Hotel behåller sin miljömärkning och främjar hållbar turismutveckling genom att ha
förbättringsplaner. Dessa förbättringsplaner är att öka närproducerat utbudet och få fler vegetariska
alternativ.125
Till skillnad från Best Westerns Princess hotell som har lagt sitt fokus på mat kvalité och inte lagt
lika mycket jobb på andra delar i hotellet såsom inredning och olika maträtter.126 Att tänka på
hållbar turismutveckling är en viktig aspekt, tycker Jeanette. Hotellet är svanen märkt och det
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innebär att produkterna och mat som serveras på frukostbuffén är KRAV märkt och uppfyller
miljökriterierna.127
De utvalda hotellen anser sig vara miljövänliga, eftersom hotellen följer miljöcertifieringssystems
kraven som gäller KRAV, svanen och Grönt Hotell. Enligt gästernas synpunkter som de har lagt
upp på TripAdvisor visar att de lägger märke till ifall hotellet är miljövänligt. En stor del av
gästerna är medvetna om miljömålen och vilka negativa miljöpåverkningar som kan påverka dessa
mål. Dessutom ger gästerna förslag på hur hotellen kan begränsa klimatpåverkan och få en god
bebyggd miljö. Men när vi har varit på Best Western Princess hotell, har det inte visat sig att
hotellet har tagit hänsyn till miljöaspekterna som informanterna har berättat om på intervjuerna. Det
som vi märkte vid besöket är att hotellet inte var så bra städat. Eftersom vi inte har fått tillräckligt
med kritik om hotellen från informanterna, granskade vi besökarnas synpunkter på TripAdvisor och
även har använt oss av Holdens perspektiv om hållbar turism och dess negativa påverkan. Det som
Holden var kritisk emot är att oavsett om turisterna reser på ett hållbart sätt så kan detta påverka
miljön på ett negativt sätt. Det är på samma sätt när besökarna vistas på hotellen så kan de använda
resurserna på ett ohållbart sätt, men våra informanter har inte tagit upp de negativa konsekvenserna
kring hållbar turismens negativa sidor.128 När gästerna vistas på ett hotell, tänker de inte lika mycket
på vattenförbrukning, avfallshantering, kollektivtrafik samt användning av ekologiska produkter
och tjänster.129
Enligt Jeanette väljer turisterna att resa på ett hållbart sätt och antal besökare som hotellen har haft,
visar att deras urval har baserats på hotellens hållbarhets resurser, kriterier och upplevelse som
omfattar mat och service.130 Enligt en Schyst resande rapport rekommenderar den att
verksamheterna som anordnar resor, måste ge information och kunskap till deras resenärer.
Information och kunskaper omfattar hur resenärerna ska kunna bidra till hållbar turismutveckling
som leder till begränsning av klimatpåverkan.131
De hotellen vi valt ut att studera har hållbarhetspolicy och båda hotellen håller sig till miljökriterier
som krävs att följa. Med hjälp av intervjuer och andra källor som litterära böcker, anser vi att
hotellen är medvetna om miljömålen som begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Båda
hotellen arbetar med miljökriterier och har miljökvalitetsgaranti till sina gäster som innebär att
hälsorisker skall minskas. När det gäller arbetet med miljöledningssystem har de också
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uppmärksammat de kraven som framföras och främja hållbar turismen genom att öka närproducerad
utbudet och få fler vegetariska alternativt samt använda miljövänliga produkter.132

7. Slutsats
Efter att vi har inlett analysen och förklarat att vi har fokuserat på hållbarhetspolicy för två hotell i
centrala Norrköping inom mat, städning och avfallshantering område. Syftet med analysen är att
identifiera vilka faktorer som kan påverka miljön på ett negativt sätt. Med hjälp av informanterna vi
har intervjuat och även gästernas synpunkter från TripAdvisor, kunde vi dra slutsatser angående de
negativa faktorerna som påverkar miljön.
Hur ska de viktiga miljömålen nås och på vilket sätt hantera de utvalda hotellen dessa
miljömål?
Syftet med nationella miljömålen är att de verksamheterna såsom kommuner, researrangörer och
företag skall jobba aktivt med miljöcertifiering och hållbar utveckling genom att informera sina
utövare om hållbarhetspolicy. I kapitel Miljöarbete inom hotellsektorn har vi tagit upp vilka
miljömål vi har fokuserat på och även hur de påverkar hållbar utvecklingen inom hotellsektorn.133
Båda hotellen hanterar dessa miljömål genom att ha hållbarhetspolicy som innebär att de jobbar på
ett miljövänligt sätt. Hotellen har dagliga rutiner när det gäller avfallshantering och sortering, därför
att deras syfte med det är att begränsa negativa klimatpåverkan. För att hotellen skall kunna behålla
sin miljöcertifiering, finns det kontinuerliga kontroller från Naturvårdsverket och
miljömärkningssystemen som KRAV, svanen och Grönt Hotell. Hotellens lokaler kontrolleras
också av Hälsovårdsmyndigheten för att ha en god bebyggd miljö och även minimera hälsorisker
som kan uppstå vid gästernas vistelse.134
Enligt författaren till artikeln Environmental certification schemes: Hotel managers` views and
perceptions har det diskuterats att de 21 hotell i London jobbar aktivt med att uppfylla 150
miljökriterier för att kunna bli miljömärkta hotell.135Att jobba med miljökriterier för att nå
miljömålen inte är enkelt eftersom att alla 16 kriterier inte går att uppfylla i tid som riksdagen har
beslutat. Tillsynsprojektet som Norrköpings kommun har utfört kring tillfälliga boende, visar hur
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hotellen måste hantera hållbarhetspolicyn som innebär att de ska årligen bli kontrollerad samt
uppfylla miljökriterierna.136
Enligt Pia jobbar de ständigt med miljökriterier för att kunna fortsätta erbjuda gästerna på ett
miljövänligt hotell, ifall hotellet inte följer dessa kriterier så kan de inte vara ett miljöcertifierat
hotell längre.137
I förhållande till vad upplever informanterna att hotellen de arbetar är miljövänligt?
Enligt informanterna som blev intervjuade, anser de att de är miljövänliga och tar hänsyn till att
uppfylla miljökriterier. Det är med hjälp av hållbarhetspolicyn som innebär att hotellen skall ha
kontinuerlig kontroll över hälsorisker som påverkar miljön på ett negativt sätt. Best Western
Princess Hotel har sin egen kontrollant Jessica som ser till att miljökriterierna är uppfyllda och även
de som arbetar på miljömärkningen Krav kontrollerar matprodukterna som hotellet serverar till
gästerna. Personalen upplever dessa kontroller som en trygghet där gästerna kan ha under vistelsen
på hotellet. Att vara ett miljövänligt hotell och få alla miljökriterier uppfyllda är en framgång, anser
Jeanette.138
Det som The Lamp Hotel anser att hållbarhetspolicyn är en viktig aspekt som måste följas för att
kunna utveckla på ett hållbart sätt.139 Att vara Grönt hotell innebär att alla produkter och även
tjänster skall vara miljövänliga, exempelvis avfallshantering skall hanteras på ett godtagbart sätt.
Hotellet upplever miljövänligheten som en viktig faktor som kan attrahera gästerna på färska och
närproducerat varor.140 I tidigare forskning har det upplyst att en stor del av verksamheterna väljer
för sina resenärer ett miljövänligt hotell. Det som är viktigt för dessa verksamheter är att de skall
gynna hållbar turism.141 Till skillnad från den andra forskningen som visat att hotellen i London
lägger mycket fokus på hållbar turism och på konsekvenserna som ligger bakom den negativa
miljöpåverkan.142 I Sverige har hotellen anslutit sig till olika miljömärkningssystem, exempelvis
KRAV, svanen och Grönt Hotell. Detta samarbete spelar en viktig roll inom hotellsektorn för att
detta leder till hållbar turismutveckling.143
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8 Sammanfattning
Vi har valt att studera hållbarhetspolicy för två kända hotell som ligger mitt i hjärtat av Norrköping.
Hotellen är The Lamp och Best Western Princess Hotel. De har olika standard när det gäller
matservering, men de har gemensamma mål angående miljökraven som måste uppfyllas.
Miljökraven innebär att hotellen skall jobba med hållbarhetspolicy för att bli miljöcertifierat inom
exempelvis mat, städning och avfallshantering.
Syftet med denna analys är att se till hur de utvalda hotellen jobbar med hållbarhetspolicyn och
miljöaspekterna som kan leda till en hållbar turismutveckling inom hotellsektorn.
För att kunna studera dessa nämnda miljöaspekter och även få svar på frågeställningar, har vi
intervjuat personer som jobbar i hotellen inom områden vi har valt att fokusera på. Med hjälp av
informanternas kunskaper och vår teorikoppling till hållbar turismutveckling, har vi analyserat
hotellens arbete med miljökriterier och hållbar turism utveckling. Dessutom har vi diskuterat hur
hotellen anser sig själva som miljövänliga utifrån det turistiska perspektivet.
Det resultatet vi har kommit fram till på denna studie är att:


Båda hotellen har dagliga rutiner för städning och avfallshantering



De intervjuade informanter är medveten om miljöarbetet och vilka krav som gäller för att
begränsa den negativa miljöpåverkan



Matprodukter och tjänster som hotellen använder sig av är miljövänliga
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10. Bilagor
10.1 Jeanette
1. Är maten ni tillagar närproducerat?
2. Matprodukterna hotellet köper in, har produkterna någon miljömärkning?
3. Tillagar ni maten på hotellet?
4. Har hotellkedjan något samarbete med restauranger eller livsmedelsfabriker?
5. Ifall ni har ett samarbete med andra mattillverkare, vilka är dem och hur länge har ni haft
samarbete med dessa?
6. Lagar hotellet mat efter gästernas efterfrågan?
7. Vilka utvecklingsplaner har ni i framtiden kring maten?
8. Norrköpings kommun kontrollerar tillfälliga boenden såsom vandrarhem, campingplatser
och hotell för att studera hälsorisken som kan uppstå i den miljön där turisterna vistas
tillfälligt. Följer ert hotell hälsoriskerna kommunen nämner?

10.2 Marcus
1. Är maten ni tillagar närproducerat?
2. Matprodukterna hotellet köper in, har produkterna någon miljömärkning?
3. Tillagar ni maten på hotellet?
4. Har hotellkedjan något samarbete med restauranger eller livsmedelsfabriker?
5. Ifall ni har ett samarbete med andra mattillverkare, vilka är dem och hur länge har ni haft
samarbete med dessa?
6. Lagar hotellet mat efter gästernas efterfrågan?
7. Vilka utvecklingsplaner har ni i framtiden kring maten?
8. Norrköpings kommun kontrollerar tillfälliga boenden såsom vandrarhem, campingplatser
och hotell för att studera hälsorisken som kan uppstå i den miljön där turisterna vistas
tillfälligt. Följer ert hotell hälsoriskerna kommunen nämner?

10.3 Mia
1. Vilket år har hotellet etablerats?
2. Finns denna hotellkedja på flera områden i Norrköping?
3. Sedan vilket år blev hotellet miljöcertifierad?
Isåfall vilket miljömärke har ni?
Kan du förklara för oss vad grönt hotell innebär?
4. Vid städning och tvättning använder hotellet miljömärkta medel?
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5. Använder ni er av sopsortering i hotellet?
6. Hur stort antal besökare hade hotellet fått år 2014, 2015 och 2016?
7. Vad har ni utvecklingsvisioner i framtiden?

10.4 Pia
1.

Vilket år har hotellet etablerats?

2.

Finns denna hotellkedja på flera områden i Norrköping?

3.

Sedan vilket år blev hotellet miljöcertifierad?
Isåfall vilket miljömärke har ni?

4.

Vid städning och tvättning använder hotellet miljömärkta medel?

5.

Använder ni er av sopsortering i hotellet?

6.

Hur stort antal besökare hade hotellet fått mellan år 2014–2016?

7.

Vad har ni utvecklingsvisioner i framtiden?
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