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Abstract 
1989 beslöt Nordiska ministerrådet att införa en nordisk, enhetlig 
miljömärkning som fick Svanen som symbol. 1999 var Svanens kriterier för 
miljömärkning av hotell färdigställda och kunde sättas i bruk. I detta arbete 
har det undersökts om hotell som är, eller arbetar för att bli Svanmärkta får en 
större miljövinst än resten av samhället inom tre områden; osorterade sopor, 
energi samt vatten. Här undersöks också vilka åtgärder dessa hotell genomför 
samt varför de har valt att Svanmärka sig. En undersökning om Svanen 
uppfyller de intentioner riksdag och regering hade när de införde SIS 
Miljömärkning genomförs också med de undersökta hotellen som 
utgångspunkt. Samt hur miljömärkning i stort är kopplat till vissa delar inom 
ekologisk modernisering. 
Nio hotell har undersökts varav tre konferenshotell och sex stadshotell. Flera 
av dessa hotell Svanmärkte sig för att signalera sitt miljöarbete utåt eller för 
att marknadsföra sig. Att göra något i ett marknadsföringssyfte tyder på att 
man tror att det man marknadsför sig för att vara kan leda till större 
ekonomisk vinst. Detta är en av flera kopplingar mellan miljö och ekonomi.  
 
Utifrån de undersökta hotellen observeras att de i medeltal minskat mängden 
osorterade sopor med cirka 53 %, mängden använd energi med ungefär 22 % 
samt mängden vatten med runt 7 %. Detta är en större minskning än resten av 
samhället vad det gäller mängd osorterade sopor samt mängd använd energi. 
Minskningen av vatten användningen är ungefär lika stor som i resten av 
samhället. En tolkning av detta är att Svanen, då det gäller hotell, har lyckats 
relativt väl med att uppfylla den del av regeringens mål som innebär att varor 
och tjänster som är Svanmärkta ska vara bättre ur miljösynpunkt än andra 
jämförbara produkter eller tjänster. Dessutom har Svanmärkta varor ökat i 
popularitet vilket uppfyller en annan del av målet som innebär en stimulering 
av användning av miljöanpassade varor.  
 



Linköpings Universitet  Karin Nilsdotter 03-06-13 
Miljövetarprogrammet  

 3

 
 
Innehållsförteckning  
 

1. Inledning……………………………………………………….4 
1.1 Bakgrund……………………………………………….4 
1.2 Hotells miljöpåverkan…………………………………4 
1.3 Svanen, SIS Miljömärkning ………………………......5 
1.4 Syfte……………………………………………………..6 
1.5 Avgränsningar…………………………………………6 

2. Metod……………………………………………………………7 
2.1 Metodisk ansats………………………………………...7 
2.2 Metod beskrivning……………………………………..7 
2.3 Intervjufrågor…………………………………………...9 
2.4 Uträkning av miljövinst………………………………10 
2.5 Definitioner…………………………………………….10 

3. Teori……………………………………………………………..11 
3.1 Ekologisk modernisering……………………………...11 
3.2 Miljömärkning………………………………………….12 

4. Resultat redovisning…………………………………………..13 
4.1 De undersökta hotellen.………………………….…….13 
4.2 Miljövinst i procent.……………………………….……13 
4.3 Intervju resultat.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16 

5. Förklaringar till data...…………………………………………17 
5.1 Osorterade sopor………………………………………..18 
5.2 Använd energi…………………………………………..19 
5.3 Vatten användning……………………………………..20 
5.4 Ett hotell med ökade värden... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21 

6.   Försök till svar på inledande frågor…………………...........21 
7. Slutsatser………………………………………………………..27 
8. Tack…………………………………………………...................27 
9. Litteraturlista... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28 
Bilaga 1... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ....30 
 
 



Linköpings Universitet  Karin Nilsdotter 03-06-13 
Miljövetarprogrammet  

 4

 
1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
1987 kom World Commission on Environment and Development ut med 
skriften Our Common Future. Det blev en milstolpe inom miljöområdet och 
ändrade för många sättet man såg på miljö (Malm, 2002). Fram till dess hade 
många sett på miljöproblem just som problem, men nu började allt fler se 
möjligheterna i att medvetet tänka på miljön i sin verksamhet (Costanza, 
1997). Nya skolbildningar växte fram ur detta nya synsätt, bland dessa 
ekologisk modernisering. En av grundidéerna i ekologisk modernisering är 
att miljö bör integreras i det nuvarande samhället. Om miljön ses som en 
resurs kommer den anses mer skyddsvärd (Hajer, 1995). 
Dessa nya idéer ledde till flera nya fenomen där ibland miljömärkningen.  
 
Nordiska ministerrådet beslöt år 1989 att införa en nordisk, enhetlig 
miljömärkning (TemaNord, 1995). Målet med denna miljömärkning är att: 
”(…) vägleda konsumenter som önskar handla mer miljövänligt och stimulera 
till en utveckling av varor och tjänster (….)” (Nordiska ministerrådet, 1996). 
Svanen valdes som symbol för denna nya miljömärkning eftersom Svanen är 
en variant av Nordiska ministerrådets logotyp. I Sverige beslutades att 
Standardisering i Sverige (SIS) skulle sköta Svanmärkningen, vilket ledde till 
att SIS miljömärkning startades (TemaNord, 1995). En av huvudaktiviteterna 
inom SIS miljömärkning är att utarbeta kriterier för miljömärkning av olika 
produktgrupper. För att göra kriterier för en produkt eller en produktgrupp 
krävs omfattande undersökningar, däribland en livscykelanalys av 
produkten. De första produktkriterierna blev klara 1991 och gällde för 
engångsbatterier. Sen dess har många olika produktgruppers kriterier 
utformas för att kunna miljömärka dessa, så som t.ex. textilier, papper och 
olika sorters kemikalier (TemaNord, 1995). Väldigt länge var det endast 
bruksvaror som hade certifieringskriterier inom SIS miljömärkning och det 
rådde en viss osäkerhet om även miljömärkning av tjänster skulle inkluderas i 
deras verksamhet. Det beslutades dock att utformning av kriterier för 
hotellverksamhet skulle genomföras och från och med den första oktober 
1999, kunde hotell miljömärka sig enligt Svanen (Fahlin, 2002). Detta fick ett 
positivt bemötande av hotellbranschen som saknade en enhetlig 
miljömärkning. Det finns idag ett trettiotal miljömärkta hotell enligt Svanens 
kriterier och antalet bara ökar. Trots detta är det okänt vad den konkreta 
miljövinsten är, d.v.s. hur mycket ett hotell som arbetar med Svanens kriterier 
minskar sin miljöpåverkan. Det är något som är önskvärt att veta både för SIS 
miljömärkning och för hotell som är eller överväger att bli Svanmärkta men i 
synnerhet för oss konsumenter. 
 
1.2 Hotells miljöpåverkan 
Ett hotell har ungefär samma typ av miljöpåverkan som ett vanligt hushåll. 
Hotellen använder energi för uppvärmning, matlagning, tvätt, transporter 
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och förbrukar ett otal varor som genererar avfall, precis som ett hushåll. Den 
stora skillnaden utgörs av att ett hotell förbrukar mer energi och varor per 
person och dygn än ett vanligt hushåll. Orsaken är att tvätt och städ sker 
oftare, möbler och annan inredning slits hårdare och byts därför oftare samt 
kraven på kvalité är högre. Ett hotell har heller inte alltid full beläggning, 
vilket innebär att stora uppvärmda ytor står tomma. Dessutom förbrukar 
exempelvis en badanläggning vatten, kemikalier och energi oavsett om 
anläggningen utnyttjas eller ej (TemaNord, 2001). 
 
1.3 Svanen, SIS Miljömärkning 
I takt med att intresset för miljöfrågor ökade i slutet av 80- talet, växte behovet 
av en opartisk miljömärkning fram. År 1989 beslutade Nordiska Ministerrådet 
att införa en gemensam, officiell miljömärkning i Norden. (SIS 
Miljömärkning, 1998). Det var riksdag och regering som gav SIS uppdraget att 
sköta denna nya miljömärkning. SIS Miljömärkning drivs sedan 1998 utan 
vinstintresse och ägs av SIS och staten tillsammans (SIS Miljömärkning, 1998). 
SIS är en oberoende ideell förening med en styrelse som representerar 
näringsliv och samhälle. Regeringen har definierat målet för SIS 
Miljömärkning AB´s verksamhet som: ”Att genom frivillig miljömärkning 
stimulera utveckling och användning av produkter som ur miljösynpunkt är 
bättre än andra övriga jämförbara produkter.” (SIS Miljömärkning, 1998)   
Förutom att ha krav på en produkts miljöpåverkan genom hela livscykeln så 
har Svanen även krav på kvalité och funktion.  
 
Svanen miljömärker produkter utifrån tre kriterier; relevans, potential och 
styrbarhet. Med relevans menas att varan eller tjänsten ska utgöra ett ej 
försumbart miljöhot, som allmänheten anser är viktigt. Med potential menas 
att om produkten som undersöks går att göra mindre miljöbelastande och att 
en förändring i produkten inte leder till nya miljöhot. Styrbarhet innebär att 
det ska vara möjligt att producera och leverera en mindre miljöbelastande 
produkt, om ett krav kommer att ge önskat resultat, samt om det är något 
som kunderna efterfrågar. (SIS Miljömärkning, 2001) 
 
När hotell vill Svanmärka sig så delas de in i olika klasser. Dessa klasser är 
främst beroende av vilken procent av omsättningen resturang- respektive 
logiverksamheten har i jämförelse med varandra samt om anläggningen har 
simbassänger (se bilaga 1). De olika hotell klasserna har olika gränsvärden 
som de ska hålla sig under (se bilaga 1), detta så att olika hotelltyper inte ska 
missgynnas av Svanens kriterier. För att ett hotell ska kunna bli Svanmärkt 
krävs det att de uppfyller två av Svanen kriteriernas fyra 
gränsvärdesområden. Dessa gränsvärden varierar mellan de olika klasserna 
(se bilaga1). Förutom dessa gränsvärdesområden så finns det 16 andra 
ämnesområden t.ex. kök och matsal, städning och tvätt. Inom dessa olika 
ämnesområden så finns det vissa obligatoriska krav som alla hotell måste 
uppfylla för att få bli miljömärkta enligt Svanen. Det finns fler så kallade 
poängkrav där man kan få extra poäng om man genomför dem, men de är 
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inte obligatoriska. Dock ska 65 % av samtliga poängkrav vara uppfyllda för 
att hotellet ska bli godkänt av Svanen. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att se om hotell som är, eller arbetar för att bli Svanmärkta 
minskat sin miljöpåverkan sen de påbörjade sitt miljöarbete. Här undersöks också 
vilka åtgärder som dessa hotell genomför samt varför de har valt att Svanmärka sig. 
En undersökning om SIS Miljömärkning uppfyller de intentioner riksdag och 
regering hade när de startade denna avdelning genomförs också samt hur 
miljömärkning i stort är kopplat till vissa delar inom ekologisk modernisering. 
  
1.5 Avgränsningar 
Samtliga hotell som undersökts i studien är, eller arbetar med att bli, 
Svanmärkta. Att ett hotell arbetar aktivt med miljöfrågor har varit väsentligt 
för arbetet, där av valet av Svanmärkta hotell.  
 
Studien är koncentrerad till tre av de fyra områdena inom ett hotell där 
Svanen satt gränsvärden (SIS Miljömärkning, 2002). De tre områden som 
inkluderas i denna undersökning är energiförbrukning, vattenförbrukning 
samt avfallshantering. Det område som exkluderats är kemiska produkter, 
detta på grund av brist på dokumentation. Anledningen till att Svanens 
kriterier för gränsvärdesområden har valts är för att på ett enkelt sätt kunna 
jämföra de viktigaste miljöpåverkans områdena ett hotell har. SIS 
miljömärknings värdering av vilka områden som är viktigast för ett hotell, ur 
miljöpåverkans synpunkt, känns väl underbyggda. Detta eftersom SIS 
miljömärkning har gjort omfattande bakgrundsstudier för ett hotells 
miljöpåverkan t.ex. genom ett livscykel perspektiv. Dessutom är Svanen en 
nordisk oberoende organisation så dess uppfattning om ett hotells 
miljöpåverkans område borde vara relativt opartiskt. Genom att välja dessa 
områden underlättades dessutom insamlingen av information eftersom dessa 
parametrar mäts kontinuerligt av Svanmärkta hotell.  
 
I studien behandlas frågor som: 
• Hur stor miljövinst genererar miljöarbetet enligt Svaneskriterier på ett 

hotell? 
• Varför har de olika hotellen valt att Svanmärka sig? Vad tycker de att de 

fått ut av märkningen?  
• Vad finns det för skillnader i konferens- respektive stadshotells miljövinst? 
• Hur kan miljömärkning länkas till ekologisk modernisering? 
• Finns det en koppling mellan miljö- och ekonomi vinster? 
• Uppfyller SIS Miljömärkning de intentioner regeringen hade då denna 

avdelning startade? 
 
Vad en miljövinst innebär kan vara diffust. Därför är studien inriktad på tre 
av fyra områden där Svanen har satt upp gränsvärden. Av dessa fyra 
gränsvärdes områden måste licenssökande uppfylla två, det vill säga hälften. 
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Dessa områden innefattar hotellets energiförbrukning i kWh/m2, mängden 
osorterade sopor i kg/gästnatt, mängd använda kemikalier i gram/gästnatt 
samt mängden förbrukat vatten i l/gästnatt. Mängden använda kemikalier 
har dock exkluderas på grund av bristande dokumentation. Enheten för 
energiförbrukningen har ändrats till kWh/gästnatt dels för att det mestadels 
åtgår mer energi vid högre beläggning på ett hotell så att enheten kWh/m2 
missgynnar fullbokade hotell. Dels för att det ska vara tydligt för en framtida 
hotellgäst att kunna se hur mycket denna förbrukar om denna bor en natt på 
ett hotell.  
 
Värdena på de tre parametrarna jämförs innan hotellen påbörjade sitt 
miljöarbete med nuläget. Data från hotellen har beställts av mig, men de har 
samlats in av hotellen. Vissa hotell har ägnat så mycket som en till flera dagar 
för att få fram den information som jag efterfrågat. Detta är naturligtvis något 
som kostar för hotellen i lön samt att andra ärenden har fått vänta, således har 
inte data under perioden emellan dessa datum tagits fram. Det skulle vara för 
krävande för de undersökta hotellen. Jag är medveten om att det är en 
begränsning att endast jämföra två värden från varje hotell, jag anser dock att 
eftersom målet med min undersökning är, bland annat, att visa vilken 
miljövinst hotell som arbetar med Svanens kriterier får, så är det snarare en 
trend, och inte exakta värden för ett enskilt hotell, som jag eftersträvar.  
 
För att få en mer nyanserad bild av de olika hotellens miljöarbete har en form 
av intervjuer gjorts (intervjumetoden förklaras närmare i avsnitt 2.2) med de 
miljöansvariga, eller en person som är väl insatt i miljöarbetet, på respektive 
hotell. Intervjuerna tog upp de åtgärder som lett till miljöförbättringar samt 
varför hotellet valt att Svanmärka sig och hur detta har påverkat miljöarbetet. 
På grund utav att så få hotells data har används har dessa intervjuer spelat en 
centralare roll i mitt arbete än de hade gjort om fler data används. 
 
2. Metod 
 
2.1 Metodisk ansats 
Denna studies metod har sin utgångspunkt i att bevisa eller motbevisa en 
hypotes, att hotell som arbetar aktivt med miljöfrågor genom att vara eller 
arbeta på att bli Svanmärkta når en icke försumbar miljövinst. Denna hypotes 
bygger på antagandet att miljömärkta hotell över lag är bättre på att arbeta 
med miljöfrågor än icke miljömärkta företag. Arbetet vilar även på 
uppfattningen att miljömärkning är en form av ekologisk modernisering där 
man försöker att integrera miljöfrågor i marknadsekonomiska sammanhang 
(Terrik, 2001). Denna uppsats har också som utgångspunkt att ekonomi och 
miljö är oskiljaktiga i ett vinstdrivet företag. I studien undersöks även de olika 
hotellens miljöförbättringar (Andersen, 1994). 
 
2.2 Metod beskrivning 
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I arbetet har både kvalitativa och kvantitativa metoder används. Mitt 
tillvägagångssätt kommer här att beskrivas. 
 
I studien behandlas nio hotell, vilka kan delas in i två kategorier; konferens- 
och stadshotell. Detta för att få en spridning i studieunderlaget samt för att se 
om det var skillnad mellan de två hotell typer. Tyvärr har fördelningen 
mellan de två kategorierna inte blivit som önskad.  Fördelningen i 
undersökningen är tre konferenshotell och sex stadshotell. Urvalsprocessen 
av dessa hotell utgick ifrån de hotell som kontaktat SIS Miljömärkning. Flera 
hotell har kontaktas och de hotell som var villiga att ställa upp i detta arbete 
har undersökts. Samtliga hotell finns i samma klimatzon, enligt Nordklim 
2001, (Nordic climate maps) för att det ska bli en likartad energiåtgång vad 
det gäller uppvärmning av anläggningen. Dessa hotell får här representera 
hur hela hotellbranschens miljövinst ser ut men det bör observeras att de 
endast är stickprov från branschen. 
 
För teori- och faktabakgrund har litteratur, dokument samt utredningar 
studerats som behandlar hotellverksamhet, miljö, SIS Miljömärknings 
verksamhet samt ekonomi och ekologisk modernisering. Detta för att få en 
djupare förståelse för problematiken samt se miljövinst ur ett flertal olika 
perspektiv. 
 
För att få fram information om de undersökta hotellens energi- och 
vattenåtgång samt mängd osorterade sopor har de olika hotellens 
dokumentarkiv samt Svanens licensdokument används. I vissa fall har 
information om hotellets energi- och vattenåtgång samt mängd osorterade 
sopor varit tvungna att uppskattas, då med hjälp av sakkunnig på de enskilda 
hotellen.  
 
I arbetet med uppsatsen har en metod används som kan definieras som en 
blandning mellan etnografisk studie och personlig intervju. Jag har besökt 
fyra av de nio hotellen. Vid besöken har jag bett miljöansvarig, eller personer 
med likvärdig kunskap, guida mig runt anläggningen och visa mig vilka 
miljöåtgärder hotellet har gjort, eventuellt planerar att göra. Vid dessa besök 
har den guidande personen fått tala fritt om det miljöarbete som pågått och 
pågår. På detta sätt har jag försökt skapa en miljö där informanten känner sig 
bekväm samtidigt som jag får en djupare inblick i företagens miljöarbete. I 
och med att jag befinner mig i informantens arbetsmiljö samt att jag 
observerar den verksamhet som bedrivs så har denna metod inslag av 
etnografi (Ekström och Larsson, 2000). Jag har under rundvandringen ställt 
mina förberedda frågor när informatorn själv kommit in på ämnet. Dessa 
frågor har varit öppna frågor, d.v.s. ungefär som frågor ställs i ett vardagligt 
samtal (Ekström och Larsson, 2000). Detta sätt att intervjua innefattar ej 
bandning av något slag eller precisa anteckningar. Fördelarna med denna 
metod är att det blir en väldigt avslappnad miljö där informanten aldrig 
känner sig utfrågad samtidigt som den som intervjuar får en inblick i det 
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dagliga arbetet. Nackdelen är att intervjun inte kan transkriberas, så arbetet 
kan endast bygga på anteckningar som tagits vid själva intervjutillfället. Jag 
gjorde avvägningen att den information jag ville ha ut av mitt besök var av 
den art att jag hade mer att vinna på den ovan nämnda metoden än vid en 
konventionell intervju. Jag har också haft kontinuerlig kontakt med 
informanterna så jag har kunnat återkomma om något i efterhand har varit 
oklart. 
 
Vad gäller de resterande hotellen, som jag inte besökt, så har jag intervjuat 
fyra av dessa hotells miljöansvarige, eller en person med likvärdig kunskap, 
med hjälp av en muntlig intervju metod med okomplicerade frågor 
(Andersson, 1985).  Intervjuerna innehöll endast ytliga frågor om vilka 
miljöåtgärder hotellet gjort sen de började sitt miljöarbete samt varför de valt 
att Svanmärka sig (Andersson, 1985). Dessa personer har agerat i sin roll som 
yrkesman och därför klassas mitt urval av intervju objekt som professionell 
intervju (Ekström, Larsson, 2000). Dessa intervjuer skedde per telefon. Då det 
inte fanns tillgång till telefonbandnings utrustning, samt att intervjun var av 
den enkla art som här ovan beskrivits, så utfördes endast anteckningar. Det 
finns vissa brister med telefonintervjuer. Dessa brister består av att det är 
svårare att skapa en personlig kontakt med informanten samt att man går 
miste om en del som den intervjuade personen berättar med sitt kroppsspråk 
(Ekström, Larsson, 2000). En annan, för mig, negativ effekt av dessa 
telefonintervjuer var att de minskade min insyn i hotellets miljöarbete. Det 
var dock, på grund av avstånd, omöjligt att besöka samtliga medverkande 
hotell. En nackdel med att inte kunna banda telefonintervjuerna var att det är 
omöjligt att som intervjuledare samtidigt kunna anteckna en intervju 
ordagrant. Jag ansåg dock att detta inte var nödvändigt med tanke på mitt 
syfte, men detta leder till att  citat kommer att förekomma i detta arbete.  
 
På grund av komplikationer kunde ett hotell varken besökts eller intervjuats. 
Valet att ändå ha med detta hotell i undersökningen bygger på att 
mätvärdena som erhållits från detta hotell ansågs värdefulla nog att ha med. 
Detta innebär dock att närmare förklaring till värdena saknas. 
 
2.3 Intervjufrågor 
Anledningen till att ett antal miljöansvariga intervjuades samt att ett antal 
hotells miljöarbete observerades var för att de frågor som krävde svar var av 
sådan art att de inte fanns dokumenterade. 
 
Det som den etnografiskt studien samt den personliga intervjun försökte få 
svar på var dessa frågor: 
• Hur miljöarbetet har bedrivit på hotellet. 
• Vilka åtgärder som har prioriterats. 
• Skälen till hotellet Svanenmärkt sig. 
• Vilka positiva/negativa effekter Svanmärkningen har haft för hotellet.  
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Frågorna ställdes i ett försök att få svar på hur hotellen funderar kring 
företagets miljöarbete samt få en inblick i hur detta arbete har försiggått. Vid 
formulering av intervjufrågor så har Anderssons (1985) checklista används. 
 
2.4 Uträkning av miljövinst 
De data som insamlats har varit från det år hotellen själva definierat att deras 
miljöarbete påbörjades, eller så nära startåret som det finns dokumenterad 
data, samt värdena i nuläget, d.v.s. 2001 eller 2002. Skillnaden i procent 
mellan åren har räknas ut och ett medelvärde i procent har tagits fram för 
samtliga tre undersökta områden. 
 
2.5 Definitioner 
Vissa ord kan te sig självklara, men kan definieras olika av olika läsare. Därför 
har jag valt att klargöra min tolkning av vissa centrala begrepp i denna studie. 
 
SIS Miljömärkning heter den avdelningen på SIS som ansvarar för 
miljömärkena Svanen och EU blomman. På denna enhet formuleras 
produktgrupps kriterier, utreds licensförfrågningar samt upprätthåller 
kontakten med de andra Svanenkontor runt om i Norden. 
 
Med Svanen menar jag det som innefattas av en Svanmärkning så som dess 
produktgrupps kriterier samt själva märkningen. 
 
Ett miljöarbete innebär att när organisationen fattar beslut så har de även 
konsekvenserna för miljön i åtankarna. Det kan innebära att det finns en 
miljöpolicy och en handlingsplan för hur de ska integrera miljö i sin 
verksamhet samt hur de ska gå till väga för att nå miljöförbättringar inom 
verksamheten, men det kan också vara en odokumenterad intention. 
 
När en organisation arbetar aktivt med ett miljöarbete så menar jag att de följer 
den policy eller intention företaget har satt upp. De har konkreta mål som 
uppnås samt ett icke försumbart kapital som finns att tillhandahålla för 
miljöåtgärder.  
 
När det i detta arbete skrivs gästnätter så innebär det en uthyrd säng per 
dygn. 
 
Antal gästnätter benämnes beläggning, d.v.s. hur många gäster det finns under 
en natt är lika med hotellets beläggning för den natten. 
 
De enheter jag använder mig av (kWh/gästnatt, l vatten/gästnatt samt kg 
osorterade sopor/gästnatt) inkluderar all aktivitet som ett hotell bedriver för 
att tillfredsställa en gäst. Exempelvis kWh/gästnatt innebär inte bara det ljus 
och värme en gäst kräver när de bor på hotell utan också den energi som 
åtgår i köket, tvätten vid städning av rum o.s.v. Detta innebär i praktiken att 
ju lägre beläggning ett hotell har desto större blir kWh/ gästnatt. 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer de teorier som används under arbetet med denna 
uppsats att presenteras. Teorierna har används för att på ett enkelt sätt kunna 
förklara och stärka mina tankegångar kring miljömärkning samt för att 
placera de i ett större samanhang.  
 
3.1 Ekologiskt modernisering 
Idag talas det om att konflikten mellan ekonomisk tillväxt och en god miljö 
har suddats ut (Malm, 2002). Under lång tid ansågs dessa två begrepp 
oförenliga och många såg det som motsatts begrepp. Detta är en syn som 
antagligen grundar sig i den end- of- pipe politik som fördes på 60- och 70- 
talet. Denna politik gick ut på att företagen koncentrerade sig på de skador 
som olika sorters aktivitet orsakade snarare än att koncentrera sig på själva 
aktiviteten i sig (Costanza, 1997). Detta ledde ofta till kostnader för företagen 
som inte genererade någon ekonomisk vinst i gengäld.  
 
Vändpunkten anses ha kommit år 1987 när World Commission on 
Environment and Development kom ut med sitt verk Our Common Future. 
Här pratas det för första gången om en hållbar utveckling 
(Kretsloppsdelegationen, 1997). I begreppet hållbar utveckling ingår inte bara 
en hållbar miljö utan även en hållbar ekonomi. Detta tog många ekonomer 
fasta på och började försöka integrera miljökostnader i marknaden. Det 
försökte helt enkelt räkna om miljö till ekonomi (Costanza, 1997). Detta lade 
grunden till flera nya teorier. I mitten på 90- talet utkristalliserade sig en teori 
ur detta ekonomiska tänkande som kallas ekologisk modernisering.  
Hajer (1995) skriver i sin bok ”The politics of environmental discourse- 
ecological modernisation and the policy process” om denna teoris framväxt 
främst i England och Holland och det är ekologisk modernisering som Hajer 
tolkar den som jag har använt mig av i detta arbete.  
 
Min tolkning av ekologisk modernisering, enligt Hajer, är att dagens 
miljöfrågor kan ses som en ny arena som kan ge ekonomisk vinning. Genom 
att satsa på miljön kan marknadsandelar genereras.  
Hajer förklarar ekologisk modernisering så här: “In the most general terms 
ecological modernisation can be defined as the discourse that recognises the 
structural character of the environmental problematique but none the less 
assumes that existing political, economical, and social institutions can 
internalise the care for the environment.” Ekologisk modernisering är 
sprunget ur principer som polluter pays principle, cost- benefit analyser, risk 
analyser, försiktighetsprincipen, handel med utsläppsrättigheter samt skatter 
på utsläpp. (Hajer, 1995) Det finns många olika grenar inom ekologisk 
modernisering, en del av dessa ser naturen som en resurs, detta leder till en 
vilja att skydda denna resurs, t.ex. genom återvinning och olika tekniska 
innovationer (Hajer, 1995). Miljö har blivit ett bra försäljningsargument 
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samtidigt som det stimulerar nya innovationer, dessutom talar ekologisk 
modernisering, till skillnad mot 70- talets miljörörelse, industrins och 
politikernas språk. Många grenar inom ekologisk modernisering kräver heller 
inga strukturella förändringar, detta leder till att det är en diskurs som lättare 
når ut till företagen och anammas (Hajer, 1995). Med hjälp av ekologisk 
modernisering har motsättningen tillväxt och en god miljö upplösts. Miljö ska 
nu driva moderniseringen och utvecklingen. (Lindström, 2000). 
 
Trots att denna teori har många anhängare så finns det kritiker till ekologisk 
modernisering. De menar på att teorins brist på kritik mot kapitalismens 
slösamentalitet inte gör den trovärdig som miljöteori. De anser att de som 
förespråkar vissa delar av ekologisk modernisering endast är ute efter att sälja 
sina produkter på nya marknader och att denna teori knuffar undan de 
teorier som ”verkligen” bryr sig om miljön, utan ekonomisk vinning (Hajer, 
1995) 
 
3.2 Miljömärkning 
Miljömärkning definieras i Nationalencyklopedin så här: ”en positiv 
märkning i syfte att dels underlätta konsumenternas val av produkter som är 
mer skonsamma mot miljön än jämförbara produkter, dels stimulera till 
produktutveckling”. 
År 1987 startade Naturskyddsföreningen Sveriges första miljömärkning, 
samma år som Our Common Future kom ut. Opinionen krävde att få veta 
vad de varor de införskaffade innehöll samt hur de producerades 
(Naturskyddsföreningens hemsida, 2003). Idag finns det ett flertal 
miljömärken i Sverige. De mest kända är Svanen, Bra miljöval samt KRAV 
(TemaNord 1999). Samtliga miljömärkningar vill uppfylla ungefär samma 
mål: de vill öka miljömedvetenheten hos konsumenter och de vill att 
konsumenterna på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna se vilka varor som har 
minst miljöbelastning (TemaNord 2001).  
 
Idén bakom miljömärkning är att om bara folk har god kunskap om miljö, och 
därmed handlar mer miljömedvetet, så kan den fria marknaden och 
konkurrenskraften påverka företag till att minska sin negativa miljöpåverkan 
(TemaNord 2001). Detta förutsätter att människor är intresserade av 
miljöfrågor tillräckligt mycket för att ändra sina konsumtionsvanor. I och med 
att Svanmärkta produkter har ökat sin marknadsandel sen märket infördes så 
tyder det på att så är fallet (TemaNord 2001). 
 
Miljömärkningen kan också ses som ett kommunikationsmedel för företag. 
Här kan företag signalera sitt miljöarbete på ett enkelt och komprimerat sätt 
(TemaNord, 2001). Detta kan vara en av förklaringarna till varför flera 
miljömärkningar har fått så många produkter att märka. Detta tyder också på 
att det inte bara är konsumenterna som är intresserade av en miljömärkning, 
utan även producenterna.  
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4. Resultat redovisning 
 
4.1 De undersökta hotellen 
De nio hotell som har varit underlag till denna studie är anonyma eftersom 
delar av fakta om dessa hotell bygger på Svanens dokumentsamling vars 
innehåll de enligt avtal, det vill säga tystnadsplikt, inte får ge ut till obehöriga. 
Genom anonymitet garanteras att inget av mina resultat spåras till de 
enskilda hotellen. För att ändå ge en bild av de medverkande hotellen så 
kommer här en ytlig presentation av hotellen i tabell form. Observera att 
hotellen inte nödvändigtvis har tillhört samma klass, enligt Svanens kriterier 
(se bilaga 1), idag som de år de startade sitt miljöarbete.  
 
Tabell 1 visar vilket nummer hotellet har, vilket år de startade sitt miljöarbete, vilken 
hotelltyp det är samt vilken klass de tillhör enligt Svanens kriterier (se bilaga 1) i 
dagsläget. 
 
Hotellets nummer Startår Hotelltyp Klass 
1 1996 Stads A 
2 1990 Konferens B 
3 1995 Stads A 
4 1995 Stads A 
5 1996 Stads A 
6 1996 Stads A 
7 1996 Stads A 
8 1993 Konferens B 
9 1995 Konferens C 
Källa: Uppgifter tagna från respektive hotell, egen bearbetning. 
 
 
4.2 Miljövinst i procent 
Data samlades in från två år. Det första från det år som hotellet själv uppgett 
att deras miljöarbetet påbörjades. Det har varit svårt att få fram data på 
samtliga tre parametrar från startåret så därför har data används som legat så 
nära startåret som funnits dokumenterat. Därav mätvärden från år som inte 
är startåret. Eftersom startåren för de olika hotellen är olika så förhindras en 
exakt jämförelse. Målet med denna uppsats är dock inte att jämföra enskilda 
hotell utan att se en trend i hur stor miljövinst ett hotell genererar om de 
arbetar aktivt med miljön. De andra data som samlats in är från nuläget d.v.s. 
från 2001 eller 2002, beroende på om mätvärderna från 2002 var framställda 
eller ej. I de tabeller som framställs i detta avsnitt varierar antalet hotell som 
medverkar i de olika tabellerna beroende på att vissa hotell inte har haft 
mätvärden på alla parametrar. 
Tabellerna är uppdelade i en del där konferenshotellens värden presenteras 
och en del där stadshotellens resultat presenteras. Hotell numret syftar till 
den numrering hotellen har i tabell 1. Förkortningen gn står för gästnatt. 
Skillnaden i % visar på hur mycket hotellen har minskat sin mängd 
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osorterade sopor, mängd förbrukad energi respektive mängd förbrukat vatten 
från startår fram till nuläget i procent. 
 
 
 

Tabell 2 över mängden osorterade sopor de år hotellen började sitt miljöarbete,  
nuläget samt skillnaden i procent.  

 
Hotell 
nummer 

Startår för 
konferenshotell 

Startår 
kg/gn 

Nuläget kg/ 
gn 

Skillnad i 
% 

2  1990 2,67 0,9 66,3 

9  1995 7,42 0,35 95,3 

8  1995 1,74 0,05 97,1 

 Startår stadshotell    

1  1996 1,275 0,2 84,3 

3  1995 0,54 0,66 -18,2 

4  1995 0,67 0,35 47,8 

5  1996 0,66 0,37 43,9 

6  1996 0,24 0,21 7,5 

7  1996 0,64 0,28 56,3 

     
 Källa: Uppgifter tagna från respektive hotell, egen bearbetning. 
 
 
Medelvärdet på hur mycket samtliga hotell minskat mängden osorterade 
sopor i procent, enligt formeln  (X+X…)/n , 53,4%. 
Medelvärdet för endast konferenshotell blir, enligt samma formel, 86,2 %. 
Medelvärdet för endast stadshotell blir, enligt samma formel, 36,9%.  
 

Tabell 3 över använd energi de år hotellen började sitt miljöarbete,  
nuläget samt skillnaden i procent.  

 
 

Hotell 
nummer 

Startår för 
konferensho
tell 

Startår 
kWh/gn 

Nuläget 
kWh/ gn 

Skillnaden i 
% 

2  1990 249,02 117 53 

8  1987 117 79 32,5 

 Startår för 
stadshotell 
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1  1996 53 40 24,5 

3  1995 37,7 47,3 -20,3 

4  1995 40,1 35,4 11,7 

5  1996 56,1 45,6 18,7 

6  1996 47,25 32,8 30,6 

7  1996 59,06 43,6 26,2 

     

 Källa: Uppgifter tagna från respektive hotell, egen bearbetning. 
 

 
 
Medelvärdet på hur mycket samtliga hotell minskat förbrukningen av energi i 
procent, enligt formeln (X+X…)/n , 22,1 %. 
Medelvärdet för endast konferenshotell blir, enligt samma formel, 42,8%. 
Medelvärdet för stadshotell blir, enligt samma formel, 15,2 %. 
 

Tabell 4 över mängden använt vatten de år hotellen började sitt miljöarbete,  
nuläget samt skillnaden i procent.  

 
 

Hotell 
nummer 

Startår för 
Konferenshotell 

Startår 
l/gn 

Nuläget l/ 
gn 

Skillnad 
i % 

9  1995 35 35 0 

2  1998 390 280 28,2 

 Startår för stadshotell    

1  1996 310,5 237,4 23,5 

3  1995 195,3 225,1 -13,2 

4  1995 199,8 264,1 -24,3 

5  1996 213,6 177,6 16,8 

6  1996 191,8 168,4 12,2 

7  1996 216,7 184,1 15 

     

 Källa: Uppgifter tagna från respektive hotell, egen bearbetning. 
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Medelvärdet på hur mycket samtliga hotell minskat förbrukningen av vatten i 
procent, enligt formeln (X+X…)/n , 7,3 %. 
Medelvärdet för endast konferenshotell blir, enligt samma formel, 14,1%. 
Medelvärdet för endast stadshotell blir, enligt samma formel, 5,0 %. 
 
4.3 Intervjuresultat 
De personer som intervjuats har varit miljöansvarig på respektive hotell eller 
på annat sätt insatta i hotellets miljöarbete. Intervjuerna har gått ut på att få 
en inblick i hur hotellen själva ser på sitt miljöarbete och hur de ser på 
miljömärket Svanen. Frågor har ställts om hur Svanmärkningen har påverkat 
miljöarbetet. 
 
Intervjupersonerna är anonyma för att de skulle känna att de kunde utrycka 
sig fritt samt för att inte röja identiteten på de hotell de arbetar på. Här 
kommer endast en sammanfattning av intervjuerna presenteras. 
 
De miljöåtgärder som representanterna på hotellen tycker att hotellet har 
prioriterat samt hur lyckade de i efterhand tycker att de har varit varierar 
naturligtvis, eftersom de olika hotellen har gjort olika åtgärder. Fem hotell har 
installerat värmepumpar och på så sätt effektiviserat sin uppvärmning. 
Samtliga dessa hotell är mycket nöjda med sin investering och påstår att det 
inte bara har varit en investering för miljön utan även för ekonomin. Två 
stadshotell tycker att KRAV -märkning av deras restaurang har prioriterats. 
Detta för att driva på resten av branschen i riktning mot att ha KRAV- mat på 
restaurang menyn. De flesta hotellen (7) har gjort ”energironder” där det 
undersöks var anläggningen gör av med energi och hur en minskning av 
användningen på dessa ställen skulle kunna genomföras. Detta ansågs vara 
en effektiv miljöåtgärd, men den kräver uppföljning. Ett annat exempel på en 
åtgärd som de olika hotellen har ansett som viktig i miljöarbetet är 
sopsortering vilket har medfört många investeringar som t.ex. ombyggnation, 
inköp av kärl och soppress. Sophanteringen är något som alla undersökta 
hotell har arbetat med. 
 
Samtliga hotell som jag har haft kontakt med började sitt miljöarbete innan 
det fanns kriterier för att Svanmärka hotell. Det finns många anledningar till 
varför de hotell jag har haft kontakt med valde att Svanmärka sig. Många (5) 
hotell ville märka sig för att signalera utåt att de har ett aktivt miljöarbete. 
Detta var ett argument som jag stötte på både hos stads- och konferenshotell. 
De valde miljömärket Svanen för att det är ett välkänt miljömärke och ett 
tredjepartscertifikat, d.v.s. en utomstående och oberoende organisation 
kommer och bedömer hotellets miljöverksamhet. Två hotell, ett konferens- 
och ett stadshotell, såg Svanmärkningen som en del av marknadsföringen. De 
tycker att det är en fungerande symbios där hotellet gör reklam för Svanen 
och Svanen gör reklam för hotellet. Ett av hotellen, ett stadshotell, framhåller 
att de endast Svanmärkte sig för miljöns bästa. 
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På frågan om Svanmärkningen har bidragit i miljöarbetet och i så fall hur så 
svarade tre hotell, två konferens- och ett stadshotell, att Svanmärkningen inte 
påverkat de åtgärder som gjorts efter märkningen eller det tempo detta har 
utförts i. Andra hotell, ett konferens- och ett stadshotell, framhåller det 
positiva i att de får en press utifrån att fortsätta ”vara duktig på miljö”. Dessa 
hotell anser att de, utan Svanmärkningen, antagligen skulle ha gått 
långsammare fram och även varit mer osäker på med vilka miljöfrågor de 
skulle inrikta sig på. Dessa hotell har sett SIS Miljömärkning som ett stöd i val 
av strategi. Samtliga hotell tycker att det är positivt att många av Svanens 
krav är kvantifierbara och därmed inte lika abstrakta som t.ex. ISO 
standarderna. Man tycker dock att Svanen kriterierna liknar ISO 14001 i det 
avseendet att den är en hjälp vad det gäller att systematisera miljöarbetet. 
 
De flesta hotellen (7) ser en koppling mellan miljöarbete och ekonomisk 
vinning. Tre konferens- och ett stadshotell anser att de sparar pengar på att 
sopsortera eftersom de, där de är belägna, är dyrare att få osorterade sopor 
bortförda än sorterade sopor. Alla hotell, bortsett från ett stadshotell, påpekar 
att det går att spara in mycket pengar på att minska användningen av energi 
och vatten, fast det ibland kan innebära höga engångskostnader t.ex. nytt 
fläktsystem eller uppvärmningssystem. Fyra hotell, två konferens- och två 
stadshotell, ser en ökning av gäster från den offentliga sektorn och tror att 
detta beror på att många kommuner har skrivet i sin miljöpolicy att de 
anställda ska bo på ett sådant sätt så att miljön påverkas så lite som möjligt 
när de är på tjänsteresa. Inget av hotellen tror dock att privatpersoner i 
allmänhet påverkas i sitt val av boende p.g.a. Svanmärkningen. Ett stadshotell 
anser att det inte har sparat eller tjänat några pengar på att vara Svanmärkta, 
men att det heller inte förlorat pengar på det. Däremot anser de att de har 
tjänat i så kallad good will, d.v.s. att gästerna ser hotellet som ett sympatiskt 
hotell som engagerar sig i frågor som vi alla påverkas av och därmed tar sitt 
samhälleliga ansvar.  
 
 
5. Förklaringar till data  
 
I denna del ska en fördjupning i de resultat som framkommit ske.  
 
Det som märks direkt när tabellerna i avsnitt 4.2 undersöks är att medelvärdet 
på skillnaden i procent i alla tabeller har ett positivt värde. Detta innebär att i 
genomsnitt är värden för nuläget lägre än för de för startåren. Detta är 
naturligtvis positivt eftersom detta innebär att hotellen, i medeltal, har sänkt 
mängden osorterade sopor, mängden förbrukad energi samt mängden använt 
vatten. Vissa kan då lite oförsiktigt dra slutsatsen att dessa hotell har lyckats i 
att minska sin miljöpåverkan. Detta stämmer dock endast i medeltal och 
endast för dessa tre parametrar. Undersöks tabellerna närmare så framgår det 
att flera hotell har ökat vissa parametrar sen startåret, trots att de arbetat 
aktivt med miljöfrågor. De enskilda tabellerna ska här närmare undersökas. 
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5.1 Osorterade sopor 
För att förklara flera av de faktorer som spelar in på de resultat som 
framkommit i detta arbete så ska här en fördjupning i vissa enskilda hotell 
och deras mätvärden ske. Till exempel, ett av stadshotellen som studerats i 
detta arbete startade sitt miljöarbete 1995. Det året hade de en mängd 
osorterade sopor som låg på 0,54 kg/gästnatt, 2002 låg denna siffra på 0,66 kg 
osorterade sopor/gästnatt. Hur kommer detta sig? Till att börja med framgår 
det, vid en jämförelse med de andra hotellen i denna undersökning, att det 
värde som detta hotell låg på 1995 inte var särskilt högt. Faktum är att de var 
det näst lägsta startvärdet bland dessa hotell. Anledningen till det är att det 
här hotellet befinner sig i en byggnad där även andra företag huserar. Flera av 
de andra företagen drev på källsorteringen och eftersom det då redan fanns 
en källsorteringsstation och transporter för källsorterade sopor kom till 
byggnaden så var det lätt för hotellet att göra som de andra företagen. Detta 
skedde innan hotellet själv ansåg att de började arbeta med miljöfrågor. Tryck 
från de andra företagen ledde alltså till att hotellet hade en liten mängd 
osorterade sopor när det själv började formulera miljömål. Frågan är då 
varför hotellet, om de nu hade ett så stort försprång, idag inte har samma låga 
mätvärde. Anledningen till detta kunde inte miljöansvarig på hotellet förklara 
annat än bristande rutiner. Hotellet har helt enkelt lutat sig tillbaka i vetskap 
om att det har ett fungerande källsorteringssystem och har sen inte utvecklat 
det något mer. Det har missat att nya sorterings fraktioner har tagits fram och 
det har slappnat av i utbildandet av personal. 
 
I tabellen 2 i stycke 4.2, som tar upp mängden osorterade sopor, finns det två 
hotell som utmärker sig på grund utav att de lyckats minska sin mängd 
osorterade sopor med ungefär 95 % respektive 97 %. Detta är mycket stora 
reduceringar och det bör undersökas närmare hur dessa hotell har gått 
tillväga för att nå dessa resultat. Det hotell som minskat sina osorterade sopor 
med cirka 95 % är ett konferenshotell. Det bör observeras att detta hotell hade 
under sitt startår nästan 8 gånger mer osorterade sopor/gästnatt än det hotell 
i denna undersökning som hade det lägsta startvärdet i denna kategori. 
Anledningen till den stora minskningen är oklart, eftersom det är så långt bak 
i tiden, men de tror att de hade fler dagsgäster under detta år. En dagsgäst är 
en gäst som endast stannar under dagen under t.ex. en konferens. Denna gäst 
kan således inte räknas med som en gästnatt. Detta leder förstås till att 
dagsgäster, som kan generera lika mycket sopor som en nattgäst, blir osynliga 
i denna mätning. Det ska här poängteras att om en tillräckligt stor procent av 
ett hotells gäster är dagsgäster så tas de med i Svanens kriterieuträkning (se 
bilaga 1). Hotellet som minskat sin mängd osorterade sopor med runt 95 % 
hade dessutom öppet på somrarna fram till och med sommaren 1999. Hotellet 
hade dålig beläggning under sommaren och det höjde därmed snittet kg 
osorterade sopor/ gästnatt. 
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Det hotell som minskat sin mängd osorterade sopor med ungefär 97 % 
startade, enligt egna utsagor, också sitt miljöarbete 1995. Detta hotell är även 
det ett konferenshotell och tror i likhet med de nyss diskuterade hotellet att 
de hade fler dagsgäster under detta år än vad de har idag. Detta hotell, som är 
beläget i ett brukslandskap, har investerat i två högeffektiva komposter. 
Eftersom de mesta av deras avfall är matavfall så anser de att detta är orsaken 
till deras drastiska minskning i mängd osorterade sopor under de senaste 
åren. På grund av sitt läge i ett brukslandskap så får det lätt avsättning för de 
kompostmaterial de producerar samt att det närmaste grannarna bor långt 
ifrån anläggningen, så de inte störs av eventuell lukt. 
 
Samtliga hotell har i medeltal minskat mängden osorterade sopor med runt 
53 %. De är den högsta medel procenttalen av de tre undersökta områdena i 
denna studie. Främst kan det bero på att före mitten av 90- talet källsorterade 
inte de flesta mer än glas och papper. Där av den drastiska minskningen i 
mängden osorterade sopor. Dessutom gjorde flera organisationer t.ex. 
Stiftelsen Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket, annonskampanjer under 
denna period och det samhälleliga trycket på företag att källsortera blev stort 
(Karlegärd, 1990). Enligt Naturvårdsverket har källsorteringen gått från 0- 90 
% i vissa fraktioner, men endast förbättras med 10 % i andra 
(Naturvårdsverkets hemsida, 2003). Detta gör att det är svårt att utläsa om de 
hotell som arbetar med Svanens kriterier har presterat bättre än övriga 
samhället vad det gäller att minska mängden osorterade sopor. Det borde 
dock anses att en minskning i medeltal av osorterade sopor med cirka 53 % 
får räknas som ett gott resultat. Utifrån detta kan utläsas att de undersökta 
hotellen har minska sin mängd osorterade sopor också i förhållande med 
resten av samhället och således gjort större insatser på miljöområdet än t.ex. 
vad kommunerna kräver.  
Konferenshotellens medelvärde på minskning av mängd osorterade sopor är 
klart större än stadshotellens. Vid en närmre granskning av värdena i nuläget 
så framgår det dock att dessa värden är relativt lika, till och med något lägre 
hos stadshotellen. Dessutom framgår det i tabell 1 att samtliga 
konferenshotell hade högre startvärden än stadshotellen, här måste det dock 
uppmärksammas att alla hotell inte har samma startår. Slutsatsen borde ändå 
kunna dras att anledningen till att konferenshotellen har minskat sina värden 
så drastiskt är för att de hade mer sopor i utgångsläget och i de flesta fall hade 
de ingen källsortering alls före startåret. Därav den drastiska minskningen. 
 
5.2 Använd energi 
I tabell 3 ser vi hur användningen av energi har förändras sen startåren. Här, i 
likhet med resultatet i tabell 2, har de flesta hotellen minskat sin 
energianvändning sen startåret. Dock finns det ett hotell som ökat sin energi 
användning sen 1995. Då hade det en energi användning på 37,7 
kWh/gästnatt. Idag ligger samma hotell på 47,3 kWh/gästnatt. Det är en 
ökning med ungefär 20 %. Svaret till denna ökning anser hotellet själv är att 
beläggningen under 2002 var mycket dålig. Det innebär att, eftersom samma 
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mängd energi går åt för t.ex. uppvärmning av byggnaden och att hålla köket 
igång oavsett hur många gäster hotellet har, en mindre andel gäster fått dela 
på en ungefär lika stor mängd använd energi. Hotellet tror att även 2003 
kommer att bli ett relativt dåligt år men hoppas att siffrorna kommer att 
förbättras.  
 
Ett av de undersökta hotellen har idag en energi förbrukning på 117 
kWh/gästnatt i jämförelse med de hotell som har minst förbrukning, 32,8 
kWh/gästnatt. Denna höga siffra förklarar miljöansvarig på hotellet med att 
det är ett konferenshotell som ligger på en ö i skärgården där det blåser 
mycket och där temperaturen är betydligt lägre än i staden där hus, 
människor och trafik värmer upp varandra. Dessutom ligger husen utspridda 
på ön och måste därför värmas upp separat vilket medför en hög 
energiförbrukning. Hotellet har dock arbetat aktivt med att minska 
energiförbrukningen och har lyckas sänka sin användning med cirka 53 % sen 
1990. Detta främst på grund av installationen av värmepumpar. 
 
Energianvändningen i Sverige har gått upp och ner sen 1995, men låg 2002 på 
samma nivå som 1995 (SCB hemsida, 2003). Att ha lyckats minska sin 
energianvändning sen 1995 innebär alltså en förbättring som inte resten av 
samhället gjort. De undersökta hotellen har i medeltal minskat sin 
energianvändning med cirka 22 %. Trots att inte alla hotell har minskat sin 
energianvändning sen startåret så kan det slås fast att de undersökta hotellen 
har gjort en energiminskning som grupp.  
 
5.3 Vatten användning 
Två av de hotell som har varit med i denna undersökning har ökat mängden 
använt vatten sen startåren. Detta beror till stor del på lägre beläggning i 
nuläget samt att gästerna har använt mer vatten. Ett hotell berättade att 
flertalet gäster som kommer regelbundet till hotellet har med sig verktyg för 
att ta bort strypbrickorna som gör flödet av vatten mindre i duscharna. Detta 
är något som hotellen inte kan göra så mycket åt. Hotellen kan installera 
snålspolande duschar och toaletter, men hotellen kan inte reglera gästernas 
vanor eller tvinga dem att använda den teknik som de installerat. 
 
Ett konferenshotell har lyckats hålla sin vattenanvändning låg och konstant 
sen 1995. Deras 35 l/gästnatt kan jämföras med 264,1 l/gästnatt som de hotell 
i undersökningen med högst värde hade. Vid intervjun med miljöansvarig på 
detta hotell kommenterade denne att han själv var förvånad över det låga 
värdet och kunde inte förklara det närmare. 
 
Det område där procenttalen har varit lägst, det vill säga där minskningen har 
varit lägst, är användning av vatten. Troligen beror detta på att här i Sverige 
anses inte brist på vatten som något hot. Vi har en god tillgång på färskvatten 
och i och med att befolkningen är så liten så känner vi att vi kan slösa med 
vatten (Stiftelsen Håll Sverige Rent, 1998). Detta leder till att hotell inte får 
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någon good will från gästerna om man satsar på att minska 
vattenförbrukningen. Gästerna kan tycka att det endast är en sänkning av 
hotellets standard och de har inte någon större förståelse för denna 
miljöåtgärd. Dessutom är vatten relativt billigt i Sverige, så hotellen gör heller 
inte någon större ekonomisk vinst på att spara vatten. 
 
Vattenanvändningen i Sverige i stort har minskat. 1995 var användningen av 
vatten 32 00m3.  År 2000 använde Sverige 30 40m3(SCB hemsida, 2003). I 
jämförelse med detta så är denna studies hotells minskning på runt 7 % 
ungefär lika stor som hela Sveriges vattenanvändnings minskning. Detta 
innebär, enligt min undersökning, att de hotell som har arbetar med Svanens 
kriterier inte har sparat mer vatten än vad samhället i stort har gjort. 
 
Det finns flera åtgärder som kan göras för att minska vattenanvändningen 
som t.ex. ovan nämnda snålspolande duschar och toaletter. En begränsning 
av vatten användningen i köket och vid städning kan också genomföras med 
t.ex. ”död mans grepp” på kranar och torra städmetoder. Flera av dessa och 
andra åtgärder har genomförts av hotellen i denna undersökning, men många 
utav dem anses för dyra för att vara ekonomiskt försvarbara. De ger, som jag 
nämnde tidigare, inte heller någon ekonomisk vinst på kort sikt och det 
uppskattas inte i någon större utsträckning av gästerna. 
 
5.4 Ett hotell med ökade värden 
Hotell nummer tre har ökat sina värden på samtliga undersökta parametrar. 
Ändå har den kvar sin Svanmärkning. Detta kan tyckas konstigt och flera av 
er kanske känner att detta hotell inte borde få vara Svanmärkt längre. Det 
måste därför poängteras att Svanen inte fungerar som ISO 14001 och EMAS. 
ISO 14001 och EMAS kräver ständig förbättring på miljöområdet, försämras 
miljöarbetet så förloras certifikatet (Engblom, 1997). Så är inte fallet med 
Svanmärkningen. Svanen arbetar med gränsvärden och vad det gäller hotell 
så finns det olika gränsvärden för de olika hotell klasserna. Hotell tre, som är 
ett klass A hotell, har i nuläget en mängd osorterade sopor på 0, 66 kg/ gn, 
energianvändning på 47,3 kWh/ gn samt en vattenförbrukning på 225,1 l/ 
gn. Gränsvärdena för ett klass A hotell är 1,5 kg osorterade sopor/ gn och 300 
l vatten/ gn vilket båda är betydligt högre värden än vad hotell tre har. Vad 
det gäller energiförbrukningen så är de i olika enheter i detta arbete och i 
Svanens kriteriedokument och därför jämförs de inte här. 
 
6. Försök till svar på inledande frågor 
I början av detta arbete ställdes ett antal frågor som önskades besvaras. Här 
görs ett försök att besvara dessa frågor i tur och ordning. 
 
• Hur stor miljövinst genererar miljöarbetet enligt Svanenskriterier på ett hotell? 
Inget generellt kan sägas efter denna undersökning eftersom ett så litet 
empiriskt material används. Det kan dock sägas att om hotellbranschen i stort 
fungerar som de hotell som medverkat i denna undersökning så kan man se 
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att de flesta hotellen minskar sin miljöpåverkan på de undersökta områdena 
genom att arbeta efter Svanens kriterier. Om man jämför den minskning som 
dessa hotell har gjort med hur hela Sverige har förändrat sina värden på dessa 
parametrar under ungefär samma tid så har de undersökta hotellen minskat 
mer än övriga samhället på två av tre parametrar. Hotell som arbetar med 
Svanens kriterier har minskat sin mängd osorterade sopor samt mängd 
använd energi i jämförelse med resten av Sverige. Dessa hotell ligger lika med 
samhället i stort vad det gäller minskningen av vattenförbrukningen vilket 
indikerar att dessa hotell, om de vill vara ledande inom miljöområdet, måste 
jobba mer med denna parameter.  
 
Det finns andra faktorer t.ex. beläggning, ekonomi och gästernas stöd och 
samarbetsvilja som också spelar in i hur framgångsrikt ett hotells miljöarbete 
blir. Utifrån dessa hotell kan det observeras att de i medeltal minskat sin 
mängd osorterade sopor med cirka 53 %, mängd använd energi med ungefär 
22 % samt mängd använt vatten med runt 7 % sen de påbörjade sitt 
miljöarbete. Vilket är mer än resten av Sverige på två parametrar; mängd 
osorterade sopor samt använd energi. 
 
• Varför har de olika hotellen valt att Svanmärka sig? Vad tycker de att de fått ut av 

märkningen? 
Flera av de hotell jag pratat med Svanmärkte sig för att signalera sin 
miljömedvetenhet utåt. Detta tyder på att Svanen anses som ett seriöst 
miljömärke som allmänheten litar på. Detta har påvisats i en publikation av 
Tema Nord 1999 då de undersökte Nordiska folkens kännedom av 
miljömärken. Svanmärket var mycket välkänt, speciellt i Sverige.  
 
Många hotell tyckte att det var viktigt att få en tredjepartscertifiering och 
tyckte att Svanen hade konkretare krav än t.ex. ISO 14001. Det positiva som 
hotellen tycker sig ha fått av Svanmärkningen är att de har fått press på sig 
från någon utomstående att fortsätta arbeta med miljön. Dessa hotell ser SIS 
Miljömärkning som ett stöd i deras arbete. 
 
Nutek och Naturvårdsverket (1999) gick samman och gjorde en undersökning 
där man undersökte varför företag valde att börja arbeta med miljöfrågor.  
Resultatet av deras undersökning var att företagen främst började arbeta med 
miljö för att få ”good will”, framstå som ett medvetet företag, eller så var det 
press från kunder och leverantörer som manade fram deras miljöarbete. 
Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att anledningen till att man börjar arbeta 
med miljö eller till att man miljömärker sig är ungefär den samma i alla 
branscher. Det är en strävan att miljöprofilera sig eller för att man har fått 
yttre press på sig som gör att man börjar uppmärksamma miljöfrågor. Detta 
stämmer bra överens med de resultat som framkom i detta arbetes intervjuer 
där fem av hotellen Svanmärkte sig för att signalera sitt miljöarbete utåt och 
två hotell såg miljömärkningen som en del i marknadsföringen. Dessa två 
anledningar kan verka som den samma, den leder till samma sak; att försöka 
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sälja sitt hotell med hjälp av sitt miljöarbete. Anledningen till att jag skiljer på 
dessa två orsaker till Svanmärkning är för att jag tyckte mig se en skillnad i 
hur dessa lades fram av de intervjuade hotellen. De informanter som sa att 
deras hotell Svanmärkte sig för att signalera sitt miljöarbete verkade ha 
arbetat med miljö först och sen kommit på att miljöarbetet kunde leda till 
marknadsandelar. De hotell som sa att de använde Svanmärkningen som en  
del i marknadsföringen verkade ha kommit på den kommersiella tanken först 
och sen börjat med miljöarbetet. Därav mitt val att sära på dessa två 
anledningar till Svanmärkning. 
 
• Vad finns det för skillnader i konferens- respektive stadshotells miljövinst? 
De flesta konferenshotell har högre startvärden inom samtliga undersökta 
områden (se tabell 2, 3 och 4). Detta beror troligen på att de har ett tidigare 
startår än stadshotellen och således är startvärdena tagna då mindre hade 
presterats innom miljöområdet, inte bara på hotellen, utan även i samhället i 
stort. Detta kan dock indikera att stadshotellen, med sina över lag lägre 
startvärden, redan hade börjat med någon form av miljöarbete innan de själva 
uppfattade att de började arbeta med miljöfrågor. Det kan vara, som nämndes 
ovan, så att andra företag i samma byggnad har börjat ställa krav om t.ex. 
källsortering innan hotellet själv formulerat miljömål.  
 
Samtliga konferenshotell som är med i denna undersökning är belägna på 
landsbygden eller utanför tätbefolkade områden. Ofta måste dessa hotell ha 
en egen värmekälla, egen brunn och ibland till och med eget 
vattenreningssystem för att driva hotellet. Detta är naturligtvis en orsak till att 
konferenshotellens värden i det stora hela ligger över stadshotellens. Detta 
gör en jämförelse mellan dessa två kategorier av hotell inte bara orättvis utan 
också omöjlig. Det som dock framkommer av denna undersökning är att båda 
dessa hotelltyper har minskat sin miljöpåverkan på de undersökta 
parametrarna från de att de började sitt miljöarbete tills idag. 
 
Vid en granskning av tabellerna i avsnitt 4.2 framgår det att konferenshotellen 
i samtliga tre undersökta områden har en större skillnad mellan start- och 
nuläges år. Här bör dock beaktas att endast tre konferenshotell har 
undersökts, detta att jämföra med de sex stadshotell som undersökts samt att 
samtliga konferenshotell har ett tidigt startår. Det leder naturligtvis till att 
materialet som här framförts är ojämnt fördelat samt att det är svårt att dra 
några övergripande slutsatser av så få observationer. Den slutsats som ändå 
kan dras är att de konferenshotell som är med i denna undersökning har en 
större miljöpåverkan eftersom de t.ex. har större ytor att värma upp, måste 
införskaffa sitt eget vatten o.s.v. så har också dessa hotell en större 
förbättringspotential. En liten åtgärd som på ett stadshotell bara skulle 
minska t.ex. energianvändningen minimalt ger stort utslag på ett 
konferenshotell i och med dess större påverkan. Detta innebär att konferens- 
och stadshotell kan ha arbetat lika mycket med miljöfrågor under de senaste 
åren, men det syns tydligare på konferenshotellen. Återigen visar detta att det 
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är omöjligt, eller i alla fall mycket svårt att jämföra dessa två kategorier av 
hotell. 
 
 
• Hur kan hotellens miljöarbete länkas till ekologisk modernisering?  
I stycke 3.2 nämndes att samtliga organisationer som sysslar med 
miljömärkning vill öka miljömedvetenheten hos konsumenter och det vill att 
konsumenterna snabbt ska kunna identifiera mindre miljöbelastande varor 
(TemaNord, 2001). Detta indikerar att miljömärkningsorganisationerna vill att 
konsumenterna ska, genom sin konsumtion, påverka företag att tänka mer på 
miljön. Hajer (1995) menar att inom vissa grenar i ekologisk modernisering 
strävas det efter att allmänheten, snarare än politiker och affärsvärlden, ska 
mana fram miljöförbättringar. Detta görs bäst genom medveten konsumtion, 
eftersom hela samhället och dess ekonomi är beroende av att vi bedriver 
handel. Vår konsumtion är därför ett mäktigt vapen. Enligt detta sätt att se på 
miljömärkning så är det ett verktyg inom ekologisk modernisering. 
 
I och med att andelen miljömärkta produkter ökar kan vi konstatera att fler 
producenter är villiga att märka sig (TemaNord, 2001; Teisl, 2002; Imkamp, 
2000). Det innebär en kostnad för företagen samtidigt som de får ge upp en 
del av sin integritet eftersom de miljömärkande organisationerna måste 
undersöka dem och deras varor innan en märkning kan ske. Detta skulle 
företagen inte gå med på om inte detta genererade någon form av vinst. Flera 
av de undersökta hotellen säger att de Svanmärkte sig för att signalera utåt att 
de har ett fungerande miljöarbete, andra märkte sig i marknadsföringssyfte. 
Detta visar på att dessa hotell är medvetna om att genom att visa sig 
miljöengagerad så genererar det marknadsfördelar. Här kan ännu en 
koppling till ekologisk modernisering göras i och med att denna teori säger 
att man ska integrera miljö i marknadsekonomin för att lösa de problem som 
har uppstått (Costanza, 1997 och Hajer, 1995). Genom att göra 
miljöförbättringar lönsamma så kan flera miljöproblem lösas. 
 
Samtliga hotell som undersökts har arbetat aktivt med källsortering. För vissa 
har detta lett till ekonomiska besparingar, men de flesta tjänar ingenting på 
att källsortera. En anledning till att hotellen källsorterar kan vara för att det är 
ett sätt att förmedla sitt miljöengagemang till hotellgästerna. Om gästerna ser 
att det sopsorteras så reagerar de oftast positivt och hotellet får så kallad good 
will. Det går också att se det som ytterligare en koppling till ekologisk 
modernisering där man ser miljön som en resurs som man, precis som alla 
resurser, inte ska slösa med.  
 
Bara för att företag signalerar utåt att de har ett bra miljöarbete så behöver 
inte det betyda att dessa företag åtgärdar de mest miljöstörande verksamhet 
företaget har (Gonzalez, 2001). Denna undersökning har visat att ett 
Svanmärkt hotell har genererat en viss miljövinst. Det bevisar att något har 
gjorts för att förbättra de tjänster som säljs, ur ett miljöperspektiv. Detta 
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innebär inte att miljömärkning är det ultimata sättet att lösa miljöproblem, 
men det är en relativt god lösning i väntan på den perfekta lösningen. 
 
• Finns det koppling mellan miljö och ekonomi? 
Det finns en stark koppling mellan miljö och ekonomi. Ekonomin genomsyrar 
alla andra beslut som fattas inom ett företag. Om en åtgärd inte är ekonomiskt 
försvarbar så genomförs den inte. Detta kan te sig självklart då det rör sig om 
ett vinstdrivande företag, men många av dem som kontaktats i arbetet med 
denna uppsats har försvarat sig när de nämnt att ekonomin har en stor roll i 
miljöarbetet. Här kan utläsas att företagen tror att allmänheten har en åsikt 
om att företag förväntas göra miljöåtgärder ideellt och utan vinstintresse.  
 
Det finns ofta en koppling mellan miljöåtgärder och besparingar/vinst. De tre 
områden som här har undersökts; osorterade sopor, energi och vatten har alla 
en ekonomisk sida. Fem av de undersökta hotellen har installerat 
värmepumpar under de senaste åren och samtliga dessa hotell ser den 
investeringen som både en miljöinvestering men också en ekonomisk 
investering. Pengar kan sparas inte bara genom minskad energi 
användningen utan även genom att minska vatten användning och genom att 
t.ex. pressa soporna i soppress för att minska kostnaden av transporterna. Att 
Svanmärka sig görs, som de konstaterades ovan, ofta för att styrka sitt 
miljöarbetes giltighet. Hotell kan marknadsföra sig, tack vare Svanen, som ett 
företag som tar ansvar för miljön. Att göra något i ett marknadsföringssyfte 
tyder på att man tror att det man marknadsför sig för att vara kan leda till 
större ekonomisk vinst, det är en del av en ekonomisk strategi. Detta kan 
kopplas till ekologisk moderniserings ide om att man ska försöka 
sammanföra miljö och ekonomi. Enligt denna teori ska det vara möjligt att 
göra en miljöåtgärd och samtidigt göra en ekonomisk vinst. 
 
En undersökning som liknar den här har genomförts med hotell på Grand 
Canaria. I den undersökningen har ekonomisk vinst, snarare än miljövinst, 
varit i fokus. Den hårda konkurrensen bland hotellen på denna turistö har lett 
till att miljöarbetet har blivit ett nytt sätt att marknadsföra sig själv och sticka 
ut bland mängden av hotell. Flera av hotellens miljöpåverkande aktiviteter 
har studerats i denna studie gjord av Gonzalez och Leon (2001) däribland 
energiförbrukning, vattenförbrukning samt mängd genererade sopor. De som 
framkommer av resultatet av denna studie är att de hotell som lyckats minska 
dessa undersökta parametrar har sparat pengar. En svensk undersökning, 
gjord vid SLU, studerade den ekonomiska vinsten av Scandic Hotels 
miljöarbete. Även i denna undersökning framkommer det att ett miljöarbete 
leder till besparingar eller till och med vinst. Detta innebär att det som flera 
grenar av ekologisk modernisering bland annat eftersträvar, d.v.s. en 
integration av miljö och ekonomi, håller på att ske inom hotellbranschen. 
 
• Uppfyller SIS Miljömärkning de intentioner regeringen hade då denna avdelning 

startade? 



Linköpings Universitet  Karin Nilsdotter 03-06-13 
Miljövetarprogrammet  

 26

De mål som regeringen satte för SIS Miljömärkning AB:s verksamhet var ”Att 
genom frivillig miljömärkning stimulera utveckling och användning av 
produkter som ur miljösynpunkt är bättre än andra övriga jämförbara 
produkter”. För att svara på frågan om SIS Miljömärkning uppfyller 
regeringens intentioner skulle det behövas en helt egen uppsats till den 
frågan. De svar som här kommer ges har detta arbete som utgångspunkt, 
d.v.s de undersökta hotellen och  svaret kommer därför att bli därefter. Att 
Svanmärkta produkter har ökat i popularitet har påvisats (TemaNord, 2001). 
Den del av målet som föreskriver stimulering av användning av 
miljöprodukter har således uppfyllts.  
 
I detta arbete behandlas vilken miljövinst hotell som arbetar med Svanens 
kriterier har gjort i jämförelse med när de startade sitt miljöarbete. Utifrån den 
här undersökningen så framkommer att Svanmärkta hotell, eller hotell som 
arbetar för att bli Svanmärkta, är bättre än resten av samhället på två av de tre 
undersökta parametrarna. Om man tänker sig att andra hotell har fungerat 
som resten av samhället så kan man konstatera att de hotell som är, eller snart 
kommer att bli, Svanmärkta hotell är bättre ur miljösynpunkt. Således har SIS 
Miljömärkning uppfyllt ännu en del av målet, nämligen att ur miljösynpunkt 
vara bättre än jämförbara produkter, eller i detta fall, tjänster.  
 
De hotell som här undersöktes hade inga problem med att uppnå Svanens 
kriterier. Det kan vara så att Svanens kriterier är för enkla att uppnå. Det kan 
också bero på att samtliga undersökta hotell började sitt miljöarbete innan 
Svanen hade kriterier för hotellverksamhet. Flera av dessa hotell sa i 
intervjuerna att de Svanmärkte sig för att bevisa sitt miljöarbete utåt. Det kan 
vara så att de hotell som är Svanmärkta är en elit som har satsat mycket mer 
på miljöfrågor än de hotell som inte arbetar med Svanen. Icke Svanmärkta 
hotellen kan vara sämre än allmänheten i stort. En liknande undersökning 
mellan Svanmärkta och icke Svanmärkta hotell vore intressant att studera 
vidare. 
 
Det finns en risk med miljömärkning att man har ett system där man märker 
sig för att sälja, och inte för att förbättra vår miljö. Det kan leda till fel 
tankegångar och kan i värsta fall leda till fusk. Detta till trots har 
miljömärkningen lyckat engagera en part som förut varit relativt ointresserad 
av miljöfrågor. Detta intresse, oavsett bakomliggande orsaker, är bättre än en 
oengagerad part. Vi får heller inte glömma bort att bara föra att man även 
tänker på ekonomiska fördelar med miljöarbete så betyder inte det per 
automatik att man inte bryr sig om miljö. Det ena utesluter inte det andra.  
 
Svanen har uppfyllt regeringens intentioner i stort vad det gäller hotell. De 
kan nu börja fundera på hur de kan gå vidare i sitt arbete med att engagera 
producenter och konsumenter i miljöfrågor. 
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7. Slutsatser 
 
Hotell som arbetar aktivt med miljöfrågor med hjälp av Svanens kriterier för 
hotell minskar i medeltal sin mängd osorterade sopor med cirka 53 % sen de 
år då de påbörjade sitt miljöarbete. Dessa hotell minskar mängden använd 
energi med ungefär 22% samt mängden använt vatten med runt 7%.  
Denna minskning av mängd osorterade sopor och mängd använd energi är 
större än den i resten av Sverige. Minskningen i vattenförbrukning är dock 
ungefär samma som i resten av Sverige. Av detta kan man se att hotell som är, 
eller arbetar för att bli, Svanmärkta är bättre ur miljösynpunkt än resten av 
samhället. 
 
Flera av de undersökta hotellen som alla är- eller arbetar med att bli 
Svanmärkta har valt denna märkning för att förmedla sitt miljöarbete till 
kunder och leverantörer. Nutek och Naturvårdsverket kom fram till ungefär 
samma slutsats när de 1999 intervjuade företag om varför de börjat arbeta 
med miljöfrågor. De här undersökta hotellen anser att det är viktigt att bli 
certifierade av en tredje part samt att Svanen ställer konkreta krav.  
 
En jämförelse mellan konferens- och stadshotell försökte genomföras i detta 
arbete men en sådan jämförelse är omöjlig med det material som här 
framkommit. Det som dock kan sägas är att konferenshotell verkar ha en 
större miljöpåverkan i och med b.l.a att de är större anläggningar, har egen 
vatten försörjning samt har ofta flera olika byggnader. Detta innebär dock att 
dessa hotell har en större förbättringspotential. En åtgärd på ett 
konferenshotell kan ha större effekt än samma åtgärd på ett stadshotell. 
 
Man kan tolka miljömärkning utifrån teorin ekologisk modernisering. Den 
koppling som här lyfts fram är att både miljömärkning och ekologisk 
modernisering arbetar för att konsumenterna ska påverka beslutsfattare, både 
politiska och kommersiella, genom sin konsumtion. På detta sätt försöker 
man integrera miljö i marknadsekonomin. 
 
Det finns en stark koppling mellan miljö och ekonomi. En miljöåtgärd måste 
vara ekonomisk försvarbar för att genomföras i ett vinstdrivand företag. En 
miljöåtgärd kan i flera fall leda till en ekonomisk besparing eller vinst. Detta 
har påvisas i andra undersökningar (Gonzalez, 2001; Svensson, 2002). 
 
Regeringens mål för SIS Miljömärkning var ”Att genom frivillig 
miljömärkning stimulera utveckling och användning av produkter som ur 
miljösynpunkt är bättre än andra övriga jämförbara produkter”. Det som 
kommer fram i denna uppsats är att SIS Miljömärkning uppfyller dessa mål i 
stort vad det gäller hotell. 

 
8. Tack 
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I mitt arbete med denna uppsats så har jag fått stor hjälp utav flera personer. 
Jag skulle här vilja passa på att tacka dem. Ett stort tack till SIS Miljömärkning 
som har hjälpt mig på många sätt, extra tack till Karl- Johan Wall. Jag vill 
tacka min handledare Mathias Hjerpe. Ett jätte stort tack till alla hotell som 
har ställt upp med information, utan er hade det aldrig blivit en uppsats. 
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Bilaga 1. 
Texten nedan är hämtad från SIS Miljömärkning AB, Svanenmärkning av hotell och 
vandrarhem, version 2.0, 2002. Tyvärr har inte kartan över Svanens klimatzoner 
kommit med, men de relevanta gränsvärderna är med.  
 

 
 
.  
1 Gränsvärden  
Det finns 4 gränsvärden där 2 måste vara uppfyllda för att kunna beviljas licens.  
Gränsvärden finns för:  
• ✎ Energiförbrukning  
• Vattenförbrukning  
• Kemiska produkter  
• Avfallshantering.  
Om anläggningen klarar 3 gränsvärden erhålls 2 extra poäng som kan användas i kapitel 2.9. Om 
anläggningen klarar 4 gränsvärden erhålls 4 extra poäng.  
Alla gränsvärden, utom det för energi, relateras till antal gästnätter per år.  
Verksamheter med mer än 35 % daggäster (av totala antalet gäster) tillåts räkna 1 daggäst som 0,5 
gästnatt efter godkännande av Nordisk Miljömärkning.  
Verksamhet inom hotellets eller vandrarhemmets lokaler som inte tillhör logi-verksamheten kan 
efter godkännande från Nordisk Miljömärkning avräknas från beräkningen av gränsvärdena. 
Exempel på sådan verksamhet är festvåning, catering och SPA-anläggning.  
Daggäst: Gäst som stannar minst 4 timmar på anläggningen. Gästnatt: En uthyrd säng per dygn.Yta: Anläggningens 
totala inomhusyta.  
 

1.1 Indelning i olika klasser  
Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs varierar gränsvärdena. Anläggningarna delas 
därför in i tre olika klasser.  

Klass A – Om minst 1 av följande parametrar uppfylls:  
✎ Verksamheten har en restaurang-omsättning på över 45 % av den sammanlagda omsättningen 
för restaurang och logi.  
✎ Logi-beläggningen är över 60 %.  

Klass B – Om inte A uppfylls men minst 1 av följande parametrar uppfylls:  
✎ Verksamheten har en restaurang med en omsättning mellan 15 och 45 % av den 
sammanlagda omsättningen för restaurang och logi.  
✎ Logi-beläggningen är mellan 40 och 60 %.  
✎ Det finns en poolanläggning.  

Klass C – Övriga anläggningar  
Denna indelning gäller för beräkning av gränsvärdena i kapitel 1.2 till 1.5.  
( Bifoga sammanställning av logi-beläggningen, omsättningsuppgifter för restaurangen samt beskrivning 
på eventuell poolanläggning. Av sammanställningen ska även framgå vilken klass anläggningen tillhör.  
Restaurang: Här menas att restaurangen har tillagningskök till skillnad från ett uppvärmningskök.Omsättning: Med 
omsättning menas intäkterna från logi och restaurang. Med restaurangverksamhetens omsättning menas intäkter 
från mat, dryck samt övriga restaurangintäkter.  
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1.2 Energiförbrukning 

Gränsvärdet avser total energiförbrukning per år och kvadratmeter för driften av anläggningen 
med avseende på uppvärmning och el. Vilka omräkningstal som används för beräkningarna visas 
i bilaga 1.  
Gränsvärdet för energi tar hänsyn till hotellets geografiska placering. Hotellets specifika 
gränsvärde fås genom att 1) läsa av vilken klimatzon hotellet ligger i på kartan som följer på sidan 
8 och 2) läsa av vilket gränsvärde som gäller för hotellets klass, från kapitel 1.1, i tabellen på 
kartan.  
( Bifoga sammanställning av anläggningens totala årliga förbrukning av el och bränslen samt 
fakturakopior alternativt intyg från leverantör som bekräftar uppgifterna.  
Värmepumpar: För gränsvärdesberäkningen räknas endast tillförd elenergi som energi samt eventuell annan 
spetsvärme.Yta: Anläggningens totala uppvärmda inomhusyta. Har anläggningen eget tvätteri får tvätteriets 
energiförbrukning dras ifrån den totala energiförbrukningen.  
 
Anläggningen hamnar i klass:  
 
Bilaga nr_______  
 
Anläggningens energiförbrukning:  
 
Uppfylls gränsvärdet?  
 
Ja Nej  
 
Bilaga nr_______  
 
s7 (32)  
 

Svanmärkning av hotell och vandrarhem 2.1  
Gränsvärden (kWh)  
Klass A Klass B Klass C 
320  290  275 
Källa: NORDKLIM 2001, Nordic climate maps, DNMI report 06/01  
Hänsyn kan tas vid stora klimatavvikelser från normalår efter godkännande av Nordisk 
Miljömärkning. Om anläggningen har tillgång till noggrannare klimatdata kan Nordisk 
Miljömärkning godkänna att gränsvärdet modifieras.  
 
s8 (32)  
 

Svanmärkning av hotell och vandrarhem 2.1  
 

1.3 Vattenförbrukning  
Vattenförbrukningen gäller all användning av färskvatten inom verksamheten. Använd hotellets 
klassindelning från kapitel 1.1.  
( Bifoga uppgift om årlig vattenförbrukning, t.ex. från vattenräkningen.  
Vattenförbrukning: anläggningens totala vattenförbrukning. Har anläggningen eget tvätteri får tvätteriets 
vattenförbrukning dras ifrån den totala vattenförbrukningen.  
 
 
1.4 Kemiska produkter  
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Gränsvärdet gäller all användningen av kemiska produkter för städning och diskning. Det 
kemiska gränsvärdet mäts i aktiv substans. Använd hotellets klassindelning från kapitel 1.1.  
( Bifoga sammanställning från alla leverantörer.  
Aktiv substans: Kemiska ämnen (stoffer) exklusive vatten.  
1.5 Avfallshantering  
Gränsvärdet gäller allt osorterat avfall som uppstår från den dagliga driften. Använd hotellets 
klassindelning från kapitel 1.1.  
( Bifoga beskrivning av hur mätningen gjorts och resultatet.  
 
Anläggningens  
vattenförbrukning:  
 

Gränsvärde (liter/gästnatt)  
Klass A Klass B Klass C  
300 250 200  
 
Uppfylls gränsvärdet?  
 
Ja Nej  
 
Bilaga nr_______  
 
Anläggningens värde:  
 

Gränsvärde (gram/gästnatt)  
Klass A Klass B Klass C  
35 30 25  
 
Uppfylls gränsvärdet?  
 
Ja Nej  
 
Bilaga nr_______  
 
Anläggningens värde:  
 

Gränsvärde (kg/gästnatt)  
Klass A Klass B Klass C  
1,5 1,0 0,5  
 
Uppfylls gränsvärdet?  
 
Ja Nej  
 
Bilaga nr_______  
 
s9 (32)  
 




