
 
Institutionen för studier av 

samhällsutveckling och kultur/Turism 
 

 

För systemets skull och inte för naturens bästa  

En studie av hållbar turism inom boendesektorn 

 

For the sake of the system and not for the benefit of 

nature 
A study of sustainable tourism in the housing sector 

 

 

 

 

 

 

 

 
C-uppsats i Turism HT 2012 Författare: Amanda Åkesson 

LIU-ISAK/TU-G-13/012--SE Handledare: Anders Jidesjö 

  



1 
 

  

Abstract 

 

In this study environmental work in the Swedish hotel chain "Scandic" is investigated. 

Earlier studies point out sustainability and different environmental certificate programs as 

essential for the housing sector to contribute to sustainable tourism. The purpose and 

willingness to fulfill such a mission has been investigated by interviewing central actors in 

the hotel chain. The result shows that there is a desire to be part of environmental certificate 

programs mainly for the reason to be part of the system and not for the benefit of nature. 

Sustainable development is understood as being environmentally friendly. Different 

solutions to adapt and being more environmentally friendly is discussed. The results are 

connected with the perspectives of sustainable tourism and possible improvements in the 

housing sector are discussed. Svanen, who is a well-known eco-label in Sweden, is being 

discussed further on in this study. The eco-label represents a big part of the hotel chains 

environmental work and is therefore an important part to investigate further.  

 

Keywords; Scandic Sustainable tourism, Sustainable development, environmental adaption, 

Svanen.   
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1.0 Inledning  

 

Resenäringens ökning medför inte endast fördelar för samhället som bland annat jobb och 

nöje utan ökningen har även en del baksidor. Det finns olika definitioner om vad turism är 

men den vanligaste förklaringen är att turism innebär att vi tar oss från en plats till en annan. 

Det krävs också att vi stannar en viss tid på platsen, minst en övernattning. För att ta oss från 

en plats till en annan krävs det transportmedel som transporterar oss till exempel tåg, flyg och 

bil. Väl framme på platsen måste vi ha någonstans att bo, antingen på hotell, vandrarhem eller 

i stuga. Både transporterna och övernattningarna för med sig stora påfrestningar på miljön. 

Bränsleutsläpp och slitage på vägar är negativa effekter från transporter och vid en 

hotellvistelse är hotellets uppvärmning, vattenförbrukning och elkonsumtion några av de 

negativa effekterna på miljön. I detta arbete kommer jag att undersöka en del i denna 

problematik genom att studera hur en vald boendeaktör valt att miljöanpassa och arbeta med 

miljöfrågor i verksamheten.  

 

I takt med ett ökat intresse för resande har belastningen på miljön blivit ett permanent 

problem.
1
 Klimat och miljöfrågor är något som jag själv intresserat mig för och det har därför 

varit självklart redan från uppsatsens start att ämnet skulle handla om turism i relation till 

miljö.  Det levnadssätt som vi människor idag har påverkar nästkommande generation och vi 

ska därför på bästa möjliga sätt göra det bästa av situationen och slita så lite som det bara går 

på miljön. Vi ska jobba för att ge nästa generation de bästa förutsättningarna som möjligt. 

 En fördjupning om hur en aktör har valt att fokusera och lägga stor vikt vid sin 

miljöanpassning är inspirerande samtidigt som det är nödvändigt. Tanken med denna uppsats 

är att få en djupare förståelse om varför vissa företag väljer att anpassa sin verksamhet och 

vad deras bakomliggande motiv är. Inom turismbranschen finns många ”miljöbovar”. Jag har 

valt att fördjupa mig i boendesektorn. Det har jag valt eftersom att det finns många områden 

inom boendesektorn som på olika sätt belastar miljön. Allt från uppvärmning, mat, städning, 

tvätt och även vattenförbrukning hör alla till delar i en verksamhet som påverkar miljön 

negativt men som också går att anpassa och minska. Jag tänkte undersöka hur en större aktör 

med ett stort intresse för miljöarbete inom boendesektorn miljöanpassar sin verksamhet. Den 

aktör jag valt att undersöka är hotellkedjan Scandic. Scandic har ett känt miljöarbete i 

Sverige, där hotellkedjan också har etablerat sig störst men även i fler länder i Skandinavien 

och några hotell på andra platser i Europa. Fyra intervjuer hölls med personer anställda inom 

Scandic, samtliga med tydliga ansvarsområden för natur- och miljöhänsyn. Dessa intervjuer 

utgör empiri till undersökningen och ligger till grund för slutsatser och resultat.   

                                                           
1
 http://www.sustainabletourism.net Datum:12/11-2012 tid: 12.49 

 

http://www.sustainabletourism.net/
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1.1 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma hur en boendeaktör ser på sin egen 

miljöbelastning inom boendesektorn samt hur de uppfattar sig vara en del av en hållbar 

utveckling och en hållbar turism.  

 

1.2 Frågeställningar  

 

De frågeställningar som valts ut är relevanta och har koppling till syftet som beskrivits. Under 

uppsatsen ska frågeställningarna med hjälp av intervjuer som behandlas senare besvaras och 

därefter ska ett resultat tas fram som uppfyller uppsatsen syfte.  I resultatet ges en belysning 

på frågorna nedan.   

 

o Hur uppfattar centrala aktörer inom hotellkedjan Scandic sitt arbete med 

miljöanpassning och hållbar utveckling? 

o Hur uppfattas relationen mellan miljöanpassning och miljöcertifiering inom 

hotellkedjan Scandic?  

o Vilka värden uppfattar centrala aktörer inom Scandic att miljöanpassning har för deras 

verksamhet? Det vill säga om värdet i fråga ligger hos kunden, miljön eller om det 

finns en ekonomisk tanke med miljöanpassningen.  

 

1.3 Avgränsningar  

 

Jag har avgränsat mig till hotellsektorn, där ännu en avgränsning gjorts och hotellkedjan 

Scandic valdes som utgångspunkt. Det är företaget och de anställda som tillsammans har gett 

mig den empiri jag behövt, alltså inte besökarna. Till största delen har en avgränsning gjorts 

där Sverige är i fokus men jag kommer i uppsatsen även att snudda vid andra länder och deras 

miljöarbete. Det har gjorts mindre jämförelser om hur det svenska miljöarbetet ser ut i relation 

till andra länder. 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

 

Uppsatsen inleds med en introduktion där en kort förklaring om vad uppsatsen handlar om 

ges. Därefter presenteras syftet, frågeställningar, avgränsningar samt disposition. Nästa 

kapitel som jag har valt att kalla; Bakgrund, har delats upp i mindre avsnitt. Tidigare 

forskning är den första delen jag tar upp i bakgrunden. Tidigare forskning följs därefter med 

ett avsnitt om teori. I avsnittet om teori så tas de teoretiska begrepp som uppsatsen bygger på 

upp. Bakgrundskapitlet avslutas med en överblick om hur Scandic växt fram som ledande 

hotellkedja inom miljöarbete. Detta för att det ska vara lätt för läsaren att följa uppsatsen. Det 

är lättare som läsare att förstå avsnittet om bakgrund om teori avsnittet först presenteras. 

Metodavsnittet har jag valt att placera efter bakgrunden. I metoden förklaras 

tillvägagångssättet som används under uppsatsen både i intervjun och i analysen. Uppsatsens 

nästa del består av en undersökning, där beskrivs och uppmärksammas det intressanta och 
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väsentliga som jag fick ut från intervjuerna. Avslutningsvis så har jag valt att placera den 

avslutande diskussionen sist för dess logik. I den avslutande diskussionen presenteras de 

slutsatser som dragits samt frågeställningar och syfte besvaras.   
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2.0 Bakgrund  

 

2.1 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt behandlar jag tidigare forskning. I avsnittet ges en djupare förståelse över hur 

turismen förhåller sig till den växande miljöfrågan. Olika exempel tas upp där olika 

alternativa turismformer beskrivs utifrån en hållbar turism. Hållbar utveckling ligger till grund 

för vad som förklaras som en hållbar turism. Därefter följer ett kapitel om teoretiska begrepp, 

kapitlet tar upp relevanta begrepp som i uppsatsen är återkommande.   

 

Det har gjorts en hel del forskning inom området hållbar turism och dess olika turismformer. 

Den tidigare forskning som funnits har gett uppsatsen ett större djup och förståelse för vilka 

möjligheter som finns för turism i ett hållbart perspektiv.  

 

I artikeln Ecotourism and sustainable Tourism redogör författaren Jamie A Seba, för 

ekoturism som en ny social trend. Branscher anpassar sig efter sina kunders behov och de 

sociala trender som är aktuella. Idag är miljön i fokus och branscher lockar till sig kunder med 

gröna alternativ, det gäller också besöksnäringen. Det har skett en ökning inom områdena 

hållbar turism och ekoturism. Fler människor väljer att göra resor som ger en lägre belastning 

på miljön och som samtidigt sliter mindre på miljön. Detta har kommit att bli en trend både 

för turisterna men också för arrangörerna inom turismbranschen. Ekoturismen har sedan 1980 

talet ökat hastigt. En önskan av att utforska nya naturmiljöer och en ökning av 

miljömedvetenhet har bidragit till en förändrad syn på resande för turister. 
2
  I Karibien och 

Latin Amerika har ekoturism blivit en stor del av turismindustrin. Längtan efter att få se unika 

djur och växter och uppleva orörd natur, historiska och kulturella delar bidrar till att turister 

söker andra alternativ för sitt resande. Ekoturism genererar intäkter som ekonomiskt bidrar till 

att skydda områden samtidigt som det gynnar det lokala samhället och bidrar till 

sysselsättning för invånarna. Det måste vara en balans mellan de ekonomiska, sociala och 

ekologiska målen. 
3
 I kapitel 17 ges en överblick om hur den hållbara turismformen ekoturism 

blir allt mer efterfrågad i Kina. I Kina började ett intresse för ekoturism väckas i början på 

1990 talet. 
4
 Intresset för ekoturism är i dag relativt lågt i Kina, det finns även en del problem 

när det kommer till hållbar utveckling. 
5
 

 

I en annan artikel Tourism and climate change beskrivs förhållandet mellan turism och 

klimatförändringar. En av samhällets största utmaningar är idag klimatförändringen. Fourth 

Assesment Report är en rapport om framtida projekt och där den vetenskapliga grunden för 

klimatförändringar tas upp. Rapporten beskriver eventuella konsekvenser men också 

                                                           
2 Seba ,Jamie A ;Ecotourism and sustainable tourism. New perspetives and studies.”Preface” Apple Academic Press (2011). 

USA.  Sida: 4 
3 Seba ,Jamie A  USAID ,Ecotourism and sustainable tourism: New perspectives and studies. Chapter5.”Environmental 

Issues and Best Practices for Ecotourism” Sida:45 
4 Chen Wei and Wang Wenpu;Ecotourism and sustainable tourism. New perspetives and studies: Chaper: 17. “Sustainable 

Development of China’s Ecotourism” Sida:147 
5Chen Wei and Wang Wenpu;Ecotourism and sustainable tourism. New perspetives and studies: Chaper: 17. “Sustainable 

Development of China’s Ecotourism Sida:148 
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regioners och branschers sårbarhet och hur de kan anpassa sig efter klimatförändringar. En 

temperaturökning med mellan 2,5 och 6 grader kan bli aktuellt år 2100 om inga större insatser 

görs för att minska utsläppen. Det är inte bara temperaturen som påverkas utan även 

ekosystem, produktion av livsmedel, vattenförsörjning, människors hem och hälsa som får 

omfattande följder. Förutsättningarna för att anpassa sig till förändringarna är idag orättvist 

fördelade runt om i världen. 
6
 

 

Economics of sustainable tourism är en studie där forskarna utreder på ett kritiskt sätt hur 

ekonomisk utveckling inom turism kan närma sig ett hållbart ideal. Faktorer som kan bidra till 

en ökning av ekonomisk och hållbar utveckling identifieras och hur turisters närvaro påverkar 

värdlandet identifieras i studien. Det redogörs även för vad hållbarhet kan medföra för 

ekonomiska effekter samt hur platser och destinationers hållbarhet kan mätas. 
7
 

 

Tourism ecolabelling är en studie som reflekterar och undersöker miljömärkningar inom 

turism. Studien tar bland annat upp hur begreppen ekoturism och hållbar utveckling förhåller 

sig till varandra. Certifieringssystem och miljömärkningar har tagits fram som hållbara 

alternativ för både konsumenter och företag inom turismbranschen. 
8
 I studien diskuteras det 

också det faktum att det finns olika definitioner, villkor och modeller som förklarar begreppet 

hållbarhet inom turism, vilket har lett till en del förvirring. I texten ställs frågan om hållbar 

turism är en del av en hållbar turism-utveckling eller om hållbar turism endast är en alternativ 

turismform. Författaren gör slutsatsen att det finns två koncept. 
9
 I kapitel 13 tas trender om 

miljömärkningar upp. Att miljömärka eller miljöcertifiera sin verksamhet är relativt nytt inom 

turismsektorn. Antalet miljömärkningar ökar snabbt, och många olika miljöcertifieringar kan 

få konsekvenser som att de blir betydelselösa för kunderna. 
10

 

 

2.2 Teoretiska begrepp 

 

Under uppsatsen är det viktigt att vara kritisk och ställa sin egen forskning mot en annan. Jag 

kommer nu i detta kapitel redogöra för teori och dess begrepp. De utvalda teorierna ska 

fungera som forskningsstöd under uppsatsen.  

 

Den teori jag kommer basera min forskning på kommer främst vara ur perspektivet hållbar 

utveckling och hållbar turism. Hållbar utveckling är ett återkommande ämne som det idag 

pratas mycket om i samhället En strävan efter en hållbar utveckling i samhället har i sin tur 

lett till att turismaktörer börjat utveckla och anpassa resmål och aktiviteter till hållbar turism. 

De flesta företag försöker på något sätt att sträva efter att vara en del av en hållbar utveckling 

                                                           
6 Schott, Christian Reisinger Andy and L Taciano. Milfont; Tourism and implications of climate change.Issues and actions. 

Chapter 1.”Tourism and climate change”. Victoria University of Wellington, New Zealand Sida 3.(2010) by Emerald Group 

Publishing 
7 Cerina, Fabio, Markandya, Anil och McAleer,Michael ;The economics of sustainable tourism.” An overview” Sida: 1-2 

Routledge (2010) 
8 Diamantis, Dimitrios. Westlaket John Tourism and ecolaballing. Chapter:3, “Ecolabelling in context of sustaianable 

tourism and ecotourism”. CABI Publishing. (2001) Cambridge MA.USA. Sida:27 
9
 Diamantis, Dimitrios. Westlaket John.Tourism and ecolaballing. Chapter: “Ecolabelling in context of sustaianable tourism 

and ecotourism”. Sida:28 
10

 Buckley C Ralf ;Tourism and ecolaballing. Chapter: 13 “Turnovers and trends in ecolabels”.Sida:189 
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och det flesta gör detta i samband med företagets miljöanpassning. En turismaktör inom 

boendesektorn belastar miljön inom många olika områden. Det är därför relevant för min 

uppsats att fördjupa mig i hållbar utveckling och hållbar turism som teoretiska begrepp för att 

skaffa en djupare förståelse för hur en boendeaktör miljöanpassar sin verksamhet. Begreppet; 

hållbar utveckling är brett och innefattar flera mindre begrepp. Det finns olika initiativ som är 

viktiga för samhället och jag har därför valt att uppmärksamma några av dessa. 

Miljömärkning, miljöcertifiering och de miljömål som riksdagen har tagit fram är därför 

nämnvärda begrepp.  

 

2.2.1 Hållbar utveckling 

 

Inom turismen har en stor utmaning kommit att bli; hållbar utveckling.  Ansvaret för miljön 

ligger inte bara hos resenärerna utan till stor del också hos aktörerna. Nya lösningar måste 

upptäckas och utbudet måste anpassas till det mer miljövänliga. Utvecklingen kan drivas fram 

genom att hårda krav ställs på leverantörer inom branschen, det vill säga olika typer av 

aktörer.
11

 

 

World Tourism Organization som är en del av FN (UNWTO) konstaterar att under de senaste 

20 åren har det internationella resandet ökat med 120 %. Bara i Europa har ökningen under 

dessa 20 år varit 90 %. I Sverige är ökningen 122 %, då har man räknat på antal utländska 

gästnätter. 
12

 

 

År 1987 presenterades ett nytt begrepp som kom att kallas; hållbar utveckling. Det var under 

Brundtland-kommissionen som uttrycket blev känt. I Vår gemensamma framtid, en rapport 

som togs fram under Brundtland kommissionen förklarars hållbar utveckling på följande sätt: 

 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina egna behov.”
13

 

 

Ekonomiska. Sociala och ekologiska är tre dimensioner som beskriver hållbar utveckling. 

Handlingsprogrammet Agenda 21 har tagits fram för att skapa en långsiktig hållbar 

utveckling. Det är ett gemensamt åtagande som innebär att alla dimensioner tillsammans ska 

stå för långsiktig hållbar utveckling, det vill säga att de ekonomiska, sociala och ekologiska 

dimensionerna har lika stor betydelse. Miljöfrågorna sätts in i ett sammanhang med andra 

överlevnadsfrågor och tillsammans kan frågorna bidra till att bilda en långsiktig hållbar 

utveckling. 
14

 

 

Det finns som sagt olika definitioner och tolkningar om vad hållbar utveckling är.  

 

                                                           
11 Tillväxtverket; Fakta om svensk turism, Fakta och statistik 2011. Sida:8 
12 Tillväxtverket; Fakta om svensk turism, Fakta och statistik 2011Sida:31 
13

Areskoug, Mats och Eliasson, Per : Energi för hållbar utvekling Ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv. 
Studentlitteratur AB. Upplaga: 1:1. (Printed by Pozkal, Poland 2007)Sida:123 
14Areskoug,Mats och Eliasson, Per : Energi för hållbar utvekling (2007) Sida 124 
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Hållbar utveckling är ett av miljöbalkens mål. Målet regleras i 1 Kap. 1 §. Det är första 

gången som begreppet hållbar utveckling användes i svensk rätt. Målet har internationellt sätt 

funnits länge, det är också ett mål inom EU.  

 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 

med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”
15

 

 

Verksamheter och åtgärder som påverkar miljön får inte riskera stabiliteten i ekosystemet så 

att det påverkar kommande generationers framtid. Hållbar utveckling ska förutsätta skydd för 

naturvärden. Det finns två etiska utgångspunkter som regeln utgår från, en utgångspunkt är att 

ett ”skyddsvärde” finns för naturen. 
16

 

Ett förvaltaransvar som betyder att människan får bruka naturen men inte endast för egen 

vinning utan måste också ta hand om naturen och dess resurser för behovet från kommande 

generationer är den andra utgångspunkten.  

En tydligare förklaring över vad hållbar utveckling är kan delas upp i fem delmål. Dessa 

delmål finner vi i 1 Kap. 1 § andra stycket. 
17

 

 

”Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 

om dess orsakas av föroreningar eller annan miljöpåverkan, 

2. Värdefulla natur-och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  

3. Den biologiska mångfalden bevaras,  

4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 

social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 

hushållning tryggas, och 

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 

råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”
18

 

 

Utöver dessa fem mål finns det ytterligare mål som förklarar tillämpningen av hållbar 

utveckling.  

I beslut från år 1999 respektive 2005 har riksdagen tagit fram 16 miljökvalitetsmål. Dessa 16 

miljökvalitetsmål ska fungera som vägvisare för att beskriva hur Sveriges miljös tillstånd ser 

ut men också hur vi kan arbeta och sträva för att rädda miljön.  

De miljömål som finns är 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Myllrande våtmarker 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård  

 Frisk luft  

 Levande sjöar och vattendrag 

 Ingen övergödning 

                                                           
15

. Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta. Den svenska miljörätten. Iustus (2009) Västerås Sida. 107. 
16 Ibid. Sida. 107. 
17 Ibid. Sida. 108 
18 Ibid: Sida. 108 
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 Levande skogar 

 Bara naturlig försurning  

 Ett rikt odlingslandskap 

 God bebyggd miljö 

 Storslagen fjällmiljö 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ett rikt växt och djurliv 

 Begränsad klimatpåverkan 
19

 

Att det är den svenska riksdagen som tagit fram dess miljömål gör att det blir relevant för mig 

att uppmärksamma dessa. I denna uppsats kommer jag senare att diskutera mina resultat 

gentemot två av dessa miljömål, som har hög relevans för arbetet. Jag har valt att fokusera på 

målen; begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö som båda har en stark koppling till 

boendesektorn. 

 

2.2.2 Naturliga steget – definition av hållbar utveckling 

 

Naturliga steget är en verksamhet som arbetar med att skapa engagemang, bygga kompetens 

och erbjuda metoder för att vi snabbare ska kunna gå mot en hållbar utveckling.
20

 

Fyra så kallade hållbarhetsprinciper togs fram under en konsensusdialog med forskare som 

Karl-Henrik Robérts på det naturliga steget arrangerade. De fyra hållbarhetsprinciperna ska 

vara vägledning för konkreta åtgärder för hållbarhet.  

Nedan så följer det naturliga stegets fyra hållbarhetsprinciperna 

 

”I det hållbara samhället utsätts inte naturen[1] för systematisk.... 

1. ….koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och 

tungmetaller). 

2. ….koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, 

hormonstörande ämnen, m.m). 

3. ….undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, 

överfiske m.m) . 

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt… 

4. ….från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk 

makt).”
21

 

 

Jag har ovan belyst naturliga stegets definition av hållbar utveckling. Naturliga steget har jag 

valt att ta upp eftersom är i diskussionen betydande i relation till mitt slutliga resultat.   

 

 

                                                           
19 Ibid. Sida: 109 
20 http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden Datum:2012-11-11 tid: 10.48 
21 http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/-Vad vi gör- Hållbarhetsprinciperna Datum: 2012-11-11 tid: 11.23 

http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/hallbarhetsprinciperna#_ftn1
http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden
http://www.thenaturalstep.org/sv/sweden/-
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2.2.3 Hållbar turism  

 

År 2011 reste 980 miljoner människor internationellt, bara på ett år är det en ökning med 4 % 

jämfört med året tidigare. Turismen utgör även 10 % av GDP (Gross Domestic Product), då är 

affärresande inräknat samt städning och catering. 
22

 

 

Hållbar turism har i samband med hållbar utveckling myntats som begrepp. Hållbar turism 

handlar om att vara ansvarfull i sitt val av resande.
23

 

UNWTO (World Tourism Organization) har en enkel och tydlig definition över vad hållbar 

turism innebär. Turismen ska ta hänsyn till dagens och framtidens sociala, ekonomiska och 

miljömässiga konsekvenser. Samtidigt ska besökarna få sina behov tillfredställda, även också 

industrin, värdsamhällena, miljön sina behov tillfredställda. 
24

 

 

De tre dimensionerna som tidigare nämnts är grunden för hållbar turism där både de 

ekologiska, ekonomiska och sociala är en viktig del. Resandet ska ha så pass lite påverkan på 

miljön som möjligt samtidigt som hållbar turism ska hjälpa till att bevara det lokala 

ekosystemet och generera jobbmöjligheter. Det är ett resande som innebär ett ansvarstagande 

för resenären som både är kulturellt och ekologiskt känsligt.  

Tillskillnad från vanlig turism är effekterna av hållbar turism minimala för kulturen och på 

miljön i det land resan sker. Hållbar turism kan också ses som en process där värdlandet och 

besökaren strävar efter att skydda samt bevara de nuvarande behoven för framtiden. De måste 

finnas en balans mellan de sociologiska, ekologiska och ekonomiska dimensionerna för att det 

ska gå och uppnå en hållbar turism som förblir långvarig.
25

 

 Det finns tre principer som grundar sig på dimensionerna och som förklarar hållbar turism 

ytterligare. Den första är att vi ska vara till hjälp för att bevara naturens arv och biodiversitet. 

Den andra är att vi ska bidra till värdlandet med tolerans och förståelse samt respektera deras 

kultur. Värdlandets kulturella arv ska bevaras samt deras traditioner. Den tredje principen 

riktar sig till den ekonomiska dimensionen, där pengar inom branschen ska delas ut rättvist. 

Det ska finnas stabilitet för sysselsättning och turismen ska bidra till en minskning av 

fattigdom.  
26

 

 

I takt med att turism industrin växer, blir också konsekvenserna större och mer påtagliga. 

Naturens resurser påverkas av konsumenters beteendemönster som innebär föroreningar. Det 

krävs insatser som innebär en ansvarsfull och hållbar planering för att industrin 

överhuvudtaget fungera som en helhet. 
27

 

 

Hållbar turism kan också kallas för ansvarfull turism. Den turism som kan konsumeras på ett 

sätt som är mer hållbart och ansvarsfullt kan räknas som hållbar turism eller ansvarsfull 

turism. Det finns även andra turismformer som visar tecken på ett hållbart resande. 

                                                           
22 http://www.sustainabletourism.net/ 2012-11-12 tid: 13.43 
23 http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/st-whatis.html 2012-11-12 tid: 13.55 
24

 http://sdt.unwto.org – Definition -Datum:11/12-2012 tid: 14.01 
25 http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/st-whatis.html 11/12-2012 tid: 14.33  
26 http://sdt.unwto.org – Definition- Datum:11/12-2012 tid: 14.54 
27 http://www.sustainabletourism.net Datum:12/11-2012 tid: 15.44 

http://www.sustainabletourism.net/
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/st-whatis.html
http://sdt.unwto.org/
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/st-whatis.html%2011/12-2012
http://sdt.unwto.org/
http://www.sustainabletourism.net/
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Ekoturism, geoturism och volontärturism är exempel på alternativa turismformer inom 

hållbart resande. 
28

 

 

2.2.4 Företag och miljöpolicys  

 

Idag finns det många företag inom olika branscher som har någon form av miljöpolicy som 

verksamheten rättar sig efter. De företag som har en miljöpolicy följer riktlinjer för att minska 

sin egen belastning på miljön.
29

 Inom hotell och restaurangbranschen har 58 % en 

miljöpolicy.
30

 

 

2.2.5 Miljöcertifiering och miljömärkning 

 

Nedan kommer jag att beskriva olika miljöcertifieringssystem och miljömärkningar som är av 

betydelse senare i denna uppsats resultat och diskussion. 

 

2.2.5.1. Svanen  

 

Svanen är en miljömärkning som ställer hårda klimat- och miljökrav på både tjänster och 

varor.  För ca:20 år sedan blev Svanen utsedd till den officiella miljömärkningen i norden. 

Utifrån en livscykelanalys bestäms det vilka produkter som har möjligheten att bli 

svanenmärkta. Vattenförbrukning, kemikalier, energianvändning, avfall och även andra 

miljöbelastningar hos en produktgrupp bedöms när det handlar om att svanenmärka en tjänst 

eller en produkt. Kriterier för produktgruppen tas fram om det finns tankar om att en 

svanenmärkning skulle kunna minska en miljöbelastning. För ett företag som har en 

svanenmärkning gäller det att kontinuerligt förbättra och miljöanpassa verksamheten eller 

produkten för att behålla sin miljömärkning. De krav som krävs för märkningen höjs och blir 

tuffare för varje år. Svanen får företag att sträva och jobba efter en hållbar produktion 

samtidigt som även konsumenterna får ta del av en hållbar konsumtion där varor och 

produkter är bättre. 
31

 

För ca 23 år sedan instiftade det nordiska ministerrådet miljömärkningen Svanen. Svanen 

innehåller till en viss del miljöledning men i huvudsak är Svanen ett miljömärkningssystem.  

I Sverige är det SIS (Swedish Standards Institute) som ansvarar för miljömärkningen Svanen 

och den internationella märkningen EU-blomman. På uppdrag av justitiedepartementet drivs 

SIS, det finns varken ett vinstsyfte eller ett branschsyfte.  

De kriterier som Svanen kräver ska uppfyllas för att produkten eller tjänsten i fråga ska få en 

märkning. Produken eller tjänsten måste också innebära en mindre miljöbelastning än andra 

produkter som redan finns på marknaden.  

                                                           
28 http://www.sustainabletourism.net –Sustainable tourism-Definitions. Datum:12/11-2012 15.45 
29 Tillväxtverket. Miljöarbete i små och medelstora företag, företagets villkor och verklighet. Stockholm (2012) Sida:9.  
30 Ibid: Sida:10 
31 www.svanen.se – Under rubriken-Svanen. 2012-11-14 tid:09.20 

http://www.sustainabletourism.net/
http://www.svanen.se/
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För att ett hotell, även vandrarhem i Sverige ska kunna få svanenmärkning så krävs det att de 

först och främst uppfyller miljölagsstiftningen och lagar men också att de uppfyller Svanens 

egna kriterier för hotell.  

Det är även viktigt att hotellet har ett miljöledningssystem och dokumenterade rutiner. I 

miljöledningssystemet finns det kriterier som omfattar 8 områden; energi, vatten, tvätt, 

rengöringsmedel, kemikalier, avfallshantering, råvaror, förbrukningsartiklar, inredning, 

inventarier, transporter och förbrukningsartiklar.  

Gränsvärden för avfallshantering, energi och vattenförbrukning samt för kemiska produkter 

finns och kravet är då att minst två av dessa gränsvärden uppfylls för att hotellet i fråga ska 

kunna få en certifiering. För de tidigare nämnda områdena krävs det att alla obligatoriska 

kriterier uppfylls. Det finns också poängkriterier där minst 65 % av kriterierna måste 

uppnås.
32

 

Det medför för företagen även en kostnad för att få en märkning inom Svanen. Kostnaden 

ligger på 18 000 kronor som är en engångskostnad därefter är kostnaden för 

svanenmärkningen 0,15 % av logiomsättningen om året. 
33

 

 

Kriterier för svanen  

 

För att få märkningen Svanen måste hotellet i fråga först skicka in en beskrivning över 

hotellet. Där ska bland annat hotellets omfattning anges, hur många rum, hotellets yta och så 

vidare samt logiomsättningen per år och även information om hotellets restaurang om så 

finns. Är anläggningen ansluten till det kommunala vattnet och avloppet ska också detta anges 

i beskrivningen.  

 

Avfallshantering, energiförbrukning, vattenförbrukning samt produkter utgör kriterier för 

gränsvärden. Av dessa värden är gränsvärdet för energiförbrukningen obligatoriskt. 

Gränsvärdet mäts i relation till antal gästnätter eller till anläggningens totala yta. För de andra 

gränsvärdena ses de utifrån antal gästnätter.  För att hotellet ska kunna få märkningen Svanen 

krävs det att ytterligare ett gränsvärde uppfylls.  

Extra poäng delas ut till de hotell som uppfyller fler gränsvärden än de som är utsatt. 
34

 

 

Det finns olika former av anläggningar och beroende på vilken anläggning miljömärkningen 

gäller finns det tre klasser som gränsvärdena delas in i. Klass A, B och C. Klass A innebär att 

verksamheten har en restaurang där omsättning är på 45 % av den totala omsättningen, för 

logi och restaurang. Över 60 % ska logibeläggningen vara. I klass B ska restaurangens 

sammanlagda omsättning vara mellan 15-45%. Det ska även finnas en anläggning för pool 

och beläggningen är mellan 40 och 60 %. I klass C ingår övriga anläggningar. 
35

 

 

                                                           
32 Lagerkvist, Sandra, Danielsson, Magnus och Säll, Bo; Miljöarbete i svenskturitnäring. ”System för miljöcertifiering”, 

ETOUR, (2003).  Östersund Sida: 16  
33 Ibid. Sida:17  
34

 Nordisk miljömärkning. Kriteriedokument. Svanenmärkning av hotell och vandrarhem. ”Gränsvärden” Version 3,4. (14 

juni 2007-31 oktober 2014). Sida. 7 
35

 Ibid Sida.8 
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Det finns också miljökrav som gäller för alla hotell som vill vara miljömärkta med Svanen. 

Dessa krav innefattar bland annat att hotellen inte får använda köldmediet CFC, hotellens 

utomhusbelysning ska vara behovs-och tidsstyrd, detta gäller även för bastuaggregat. Är 

lampor tända under natten ska dessa vara av lågenergi. De krav som ovan togs upp är alla 

obligatoriska krav.  

 

Poängkraven är krav som inte är obligatoriska men som kan krävas för att hotellen ska uppnå 

en viss poäng för att sedan kunna klassas med märkningen Svanen. Ett exempel är att om ett 

hotell har en värmeförbrukning där 90 % av värmeförbrukningen kommer ifrån förnybara 

energikällor eller spillvärme/värmepumpar ges det 3 poäng. Är förbrukningen mindre från 

förnybara källor eller från spillvärme/värmepumpar blir poängen lägre.
36

  

Minst 60 poäng av poängkraven ska uppfyllas. En sammanställning av alla poäng görs i slutet 

på sidan av dokumentet. 
37

 

 

Det finns många olika delar för kriterier inom Svanen. Först och främst finns det obligatoriska 

krav som ska uppfyllas därefter finns det poängkriterier. Drift och underhåll, hotellets lokaler 

och nyinköpta produkter, gästrum, kök och matsal, städning och tvätt, avfall, extra krav med 

konferensavdelning, extrakrav för hotell med trädgård, extra krav med vandrarhem.  

 

Miljöledning  

 

Ett skriftligt miljöledningssystem skall finnas för att säkerhetsställa att alla kriterier är 

uppfyllda. I vissa fall räcker det med att revisorn intygar att hotellets krav uppnås. Har hotellet 

ISO 14 001 eller EMAS som är välkända miljöledningssystem räcker det alltså att revisorn 

ger sitt intygande.  

De obligatoriska rutiner som ska vara med är rutiner om organisation och ansvar. En 

beskrivning om hotellets organisation samt personer med ett visst ansvar för miljöarbetet ska 

utses.  En handlingsplan om hotellets miljöpåverkan ska finnas med i miljöledningen.
 38

 De 

lagar och myndighetskrav som ingår i miljöledningen måste uppfyllas. Personalen i 

organisationen ska ta del av de kriterier som svanen innebär. Gästerna ska även de informeras. 

Mätningar ska inom organisationen ske kontinuerligt. Gränsvärdena ska granskas.
 39

 Svanens 

krav ska vara tillgängliga, både licensen och andra dokument. Instruktioner för hur kemiska 

produkter ska tas om hand ska även de vara tillgängliga och tydliga. Nordisk miljömärkning 

gör varje år uppföljningar av kraven. 
40

 

 

2.2.5.2. Eco label   

 

Förut fanns det en miljömärkning inom eu som kallades EU-blomman men den har bytt namn 

till Eu eco-label.  

                                                           
36 Ibid.”Miljökrav” Sida: 13. 
37 Ibid. Sida: 15 
38 Ibid. Sida: 35 
39 Ibid. Sida:36 
40 Ibid. Sida:37 
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Eu-eco label är en gemensam miljömärkning som finns inom EU, det var Eu kommissionen 

som för 20 år sedan beslutade sig för att införa miljömärkningen. Det är ansvariga 

organisationer inom EU-länderna som tar fram kraven för märkningen. Eu–eco label fungerar 

på samma sätt som Svanen. I Sverige är det mycket vanligare att Svanen används än eu-eco 

label det är för att svanen är mer etablerad här men utanför Sverige och i Europa så 

förekommer eu eco-label ofta. 
41

 

 

2.2.5.3. KRAV 

 

I Sverige finns det även en miljömärkning för matprodukter som kallas för KRAV. Denna 

KRAV-märkning innebär att det ställs högre krav på klimatet, hälsa, socialt ansvar och 

djuromsorg samt att maten är uppbyggd på ekologisk grund. Det finns idag 6 200 produkter 

som har certifieringen KRAV. Av lantbrukarna i Sverige är 4000 KRAV-lantbrukare. 

Tillsammans finns det 2000 restauranger, livsmedelsföretag och butiker som har blivit 

certifierade. 
42

 

De första reglerna för KRAV-märkning gavs ut 1985. Då var det främst regler som gällde 

växtodling men nu finns det även regler för produktionsinriktningar. Regelverket för KRAV 

är indelat i olika avsnitt, det ska vara lätt att förstå och använda regelverket därför är det lätt 

att hitta den information man söker. Forskare, producenter, handel, konsument och 

miljöorganisationer deltar alla i en öppen process där regler tas fram. Reglerna kan på så sätt 

utvecklas med ny vetenskap och med tiden. 
43

 

I KRAVs regler ingår EUs regler för ekologisk produktion. KRAVs regler är inte bara fler än 

EUs regler, de är också strängare. KRAV har till exempel utvecklat regler för fiske. Skaldjur, 

vildfångadfisk och musslor kan därför köpas med KRAV märkning.  

KRAV arbetar mycket för djurhållning, de ser till att djuren mår bra. Grisar och kor får på 

sommaren gå på grönbete och getter ska ha möjligheten att vara ute under hela året. KRAV 

ser till att djuren mår bra och ger djuren de förutsättningar som krävs för att de ska må så bra 

som möjligt. Djurens foder är odlat med KRAV märkning. EU har tillskillnad från KRAV 

inga regler om hur slakten ska gå till. Djuren får inte se andra djur slaktas och slakten sker för 

djuren till på ett lugnt sätt och utan stress. 

Odlingar av livsmedel får enligt KRAV inte ligga i närheten av tungt trafikerade vägar detta 

är en regel som ska förhindra föroreningar i mat.  

KRAV märkningen innebär också stora fördelar för miljön och klimatet. På KRAV gårdar ska 

det finnas ett systematiskt miljöarbete samt en miljöpolicy.  

På alla KRAV produkter ställs krav på socialt ansvar, med det menas att inga tydliga 

orättvisor eller brott mot mänskliga rättigheter får förekomma. 
44

 

 

I min bakgrund har jag identifierat ett antal centrala områden, som är relevanta inom det ämne 

som uppsatsen behandlar. Några av dessa är mer centrala för mina resultat och jag kommer 

                                                           
41 www.svanen.se  – Under rubriken- Eco-label Datum: 21/11-2012 tid: 12.22 
42 http://www.krav.se/Om-KRAV/Datum: 21-11-2012 tid:10.03 
43 http://www.krav.se/Om-KRAV/Regler/ Om krav-regler Datum: 21/11-2012 tid:11.24 
44 www.krav.se – Under rubriken -Om krav - fakta om krav–Fördjupande läsning. Datum: 22/11-2012 tid:08.33 

http://www.svanen.se/
http://www.krav.se/Om-KRAV/
http://www.krav.se/Om-KRAV/Regler/
http://www.krav.se/
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därför att framför allt knyta an till dem i min slutdiskussion. Därför avslutar jag min bakgrund 

nedan med att lyfta fram dessa i punkform som en kortare sammanfattning av detta kapitel.  

 

  Den tidigare forskningen beskriver bland annat ekoturism som en ny social trend för 

turister. I en av studierna under tidigare forskning beskrivs klimatförändringar och 

turismens roll i relation till klimatförändringarna. I tourism and ecolabelling beskriver 

författarna John Westlake, Dimitrios Diamantis och Ralf C Buckley i studien att 

miljömärkning inom turism har ökat. Studien belyser även det faktum om att 

förvirring uppstår när en förklaring över hållbar utveckling ska tas fram eftersom det 

finns många olika definitioner och modeller för begreppet.  

 Hållbar utveckling togs fram som begrepp första gången under 

Brundtlandskommissionen, det finns många tolkningar och definitioner för detta 

begrepp. 

 Hållbar turism är att resa mer ansvarsfullt där miljöslitaget är minimalt, det innebär 

även att alla dimensionerna; ekologiska, ekonomiska och sociala uppfylls. Turismen 

ska generera arbetsmöjligheter i värdlandet. Turismens effekter ska ha minimal 

påverkan även på värdlandets kultur.  

 Företag har i samband med klimathotet och miljöpåverkan nästan kommit att bli 

tvingade till att ha någon form av miljömärkning eller miljöpolicy. 

 Svanen är Sveriges hårdaste miljömärkning. För företag som ansöker om en märkning 

från svanen, gäller det att de uppfyller miljölagar och poängkriterier som det är krav 

på.  

 KRAV är den livsmedelsmiljömärkning som finns i Sverige. Märkningen ställer högre 

krav på klimatet, socialt ansvar, djuromsorg, hälsa även att maten ska vara uppbyggd 

på ekologisk grund.  

  

Innan jag går vidare med att redogöra för mina metoder kommer en text som beskriver 

hotellkedjan Scandics verksamhet.  

 

2.3  Scandic 

 

Som en fortsättning på bakgrunden presenterar jag nedan hotellkedjan Scandic, hur 

framväxten ser ut samt hur miljöarbetet i korthet förhåller sig.  

 

2.3.1 Scandics framväxt 

 

Både i Norden och i norra Europa finns det Scandic hotell, 161 för att vara exakt. Totalt är det 

ca: 10 000 anställda som arbetar inom koncernen. 

På 60-talet öppnades det första Scandic hotellet men det såg inte alls ut som det gör idag. 

Hotellet låg i Laxå utmed en väg och var ett så kallat motorhotell. Något år senare öppnar 

hotell nummer två utanför Göteborg. Under tidiga 1970-talet rör sig Scandic kedjan ut till 

våra grannländer, Norge och Danmark, strax efter expanderingen är kedjan den största i 

Sverige. Under 1980-talet blir Ratos som är ett börsnoterat rikskapitalbolag delägare efter att 
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kedjan sålts till ett konsortium. År 1984 döps kedjan om till samma namn som kedjan har 

idag; Scandic. Ratos är inte längre endast delägare utan äger nu hela hotellkedjan.  

I början på 1990-talet drabbas Scandic och hela hotellbranschen av Kuwait krisen men får en 

ny ledning som tar hotellet ut ur krisen.  

”Det nya Scandic” lanseras 1994 och är Scandics nya vision som står för värdegemenskap 

samt värderingar.  Under 1990-talet växer Scandic så att det knakar. Nya kedjor köps upp av 

Scandic både inom Sverige men också ute i Europa. Under början av 2000-talet köps Scandic 

upp för 620,2 miljoner pund av Hilton Group Plc. Scandic avnoteras från fondbörsen i 

Stockholm. Turismnäring drabbas samma år hårt av terrorattacken mot World Trade Center.  

Under 2000-talet utvecklas Scandic, de får svanenmärkning på alla hotell och loggan 

utvecklas för att stärka varumärket. Kedjan säljs sedan igen och går från att vara ägt av Hilton 

international till att ägas av Hilton Hotel Corporation. Redan ett år senare (2007) säljs Scandic 

från Hilton Hotel Corporation till EQT. 833 MEUR blir beloppet. 
45

 

 

2.3.2 Scandics miljöarbete  

 

Scandic har under många år arbetat med miljöarbete inom organisationen. Ett socialt och ett 

ekologiskt hållbart arbete är ett av Scandics mål. Av alla etablerade hotell som är Scandic 

ägda är 120 av hotellen miljömärkta.
46

  

 

Eftersom Scandic är en hotellkedja som erbjuder boende till sina kunder är det en självklarhet 

att även gästerna själva ska vara med och påverka miljöarbetet som hålls runt om på hotellen. 

Detta innebär att gästerna är delaktiga i aktiviter som ska minska belastningen på miljön. 

En del i Scandics miljöarbete är att kunden har möjlighet till att använda handduken fler än en 

gång. På så sätt sparar Scandic på miljön eftersom de bland annat inte behöver tvätta lika ofta. 

Kunderna har även möjlighet till att soportera på hotellrummet. I varje rum finns soptunnor 

med tre olika fack. I dessa fack placeras de organiskaavfallet i ett, papper i ett annat fack och i 

det tredje facket kan kunderna kasta övriga material som metall och plast. Scandic har även 

infört tvåldispensrar för att minska avfallet på engångsförpackningar, detta spar både pengar 

och har minskat belastningen på miljön.
47

  

 

Det finns många enkla mindre åtgärder som Scandic tagit för att minska miljöbelastningen. 

Scandic använder bland annat sig av miljövänliga rengöringsmedel. Hotellen har i rummen en 

temperaur som ligger på 21 grader, eftersom det är både resurseffektivt men också en grad 

som de flesta kunder trivs i. Lampor och el fungerar endast om gästen satt i sin kortnyckel i en 

hållare. Nyckeln fungerar som en strömbrytare, strömmen styrs därför av nyckelen och så fort 

gästerna lämnar rummet och tar med sig nyckeln släcks lamporna. Scandic lägger mycket vikt 

i att sopsortera och har 22 fraktioner som de slänger olika slags avfall i. De leverantörer som 

                                                           
45 www.Scandichotels.se -företags information-milstolpar. Datum:23/11-2012 tid:16.27 
46 http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-/Omtanke-om-varlden/ Datum:23/11-2012 tid:16.56 
47 http://www.scandic-campaign.com/betterworld/index.asp?languageid=se Datum: 23/11-2012  tid: 13.44 

http://www.scandichotels.se/
http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-/Omtanke-om-varlden/
http://www.scandic-campaign.com/betterworld/index.asp?languageid=se
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Scandic arbetar med ställs det krav på och de leverantörer som har miljömärkningar eller en 

miljöpolicy prioriteras som kunder. 
48

 

 

På Scandics hotell finns det endast UTZ och fairtrade-certifierat kaffe. Ett UTZ och fairtrade 

certifierat kaffe innebär att kaffet har odlats med ett visst ansvar, både utifrån ett socialt samt 

ett miljömässigt ansvar. Bättre förutsättningar ges för odlaren av kaffet. 
49

 

 

 

  

                                                           
48 http://www.scandichotels.se Miljö och hållbarhet- vårt miljöarbete-hållbara hotell – ett hållbart dygn. Datum: 2012-11 23 

Tid:09.28 
49 http://www.scandichotels.se Miljö och hållbarhet- vårt miljöarbete- Scandic i samhället. Datum: 2012-11-23 tid:09.53 

 

http://www.scandichotels.se/
http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-/Omtanke-om-varlden/Scandic-i-samhallet/
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3.0 Metod  

 

3.1. En kvalitativ metod  

 

Eftersom mitt syfte är att få förståelse och ta reda på uppfattningar hos hotellkedjan Scandic 

kommer jag att använda mig av kvalitativa studier. I uppsatsen har insamlingen av data och 

empiri skett genom intervjuer, vilket är vanlig metod vid en kvalitativ studie. 
50

 Det material 

som samlas in via intervjuer kallas för primärdata. 
51

 

 

Det finns 6 steg som ger en bild över vad en kvalitativ undersökning är och hur förloppet går 

till.
52

 Det första steget är att ställa frågeställningar. I steg 2 är det dags att välja vilka personer 

och företag som ska intervjuas och var. Vidare i steg 3 börjar insamlingen av data och det är 

dags för intervjuer. När data är insamlad ska det tolkas och det hör till steg 4.
53

 I steg 5 samlas 

ytterligare data in och frågeställningarna formuleras och specificeras. Det sjätte och sista 

steget innebär att uppsatsen ska börja tas i verk. 
54

 

 

Det finns olika intervjuformer, den form jag valt att utgå ifrån är semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju är en blandning mellan flera intervjuformer. 
55

 

Det är under en semistrukturerad intervju viktigt att ha möjlighet till att ställa följdfrågor eller 

så kallade uppföljningsfrågor för att fördjupa svar som informanten kan komma att ge eller 

om frågor som inte tidigare varit påtänkta kommer upp. 
56

 I en strukturerad intervju ställs 

intervjufrågorna efter en viss ordning och om fler likadana intervjuer görs ska frågorna ha 

samma ordning och utformning. Detta är för att svaren från informanterna ska kunna jämföras 

på ett reliabelt sätt. 
57

 

 

3.1.2 Tillvägagångssätt  

 

Innan intervjuerna hölls förbereddes ett antal intervjufrågor som intervjun utgick ifrån. Jag 

strukturerade intervjufrågor i en intervjuguide där frågorna syftade på Scandics miljöarbete 

och hur de tänkte kring anpassning av verksamheten samt hur miljöarbetet har påverkat och 

påverkar kundernas inställning till miljöanpassningsdelaktighet.  

 

Intervjuerna kunde alla spelas in med hjälp av mobiltelefoner. Genom att använda två 

telefoner där jag i den ena höll i intervjun med hjälp av högtalarfunktion och där den andra 

telefonen användes som ljudinspelare. Under den intervju som inte hölls via telefon kunde 

inspelningen ske direkt genom ljudinspelarfunktionen över telefon. Inspelning gav 

                                                           
50 Paulsson,Ulf och Björklund, Maria Seminarieboken. Att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur AB.(2003) 

Upplaga. 1. Sida:63.  
51 Ibid: Sida:64.  
52 Bryman,Alan:Samhällsvetenskaplga metoder.  Liber (2007) Sida 252, 
53 Ibid.Sida: 253. 
54 Ibid Sida:254 
55 Paulsson,Ulf och Björklund, Maria. Seminarieboken. Att skriva, presentera och opponera.(2003) Sida. 68 
56 Bryman,Alan:Samhällsvetenskaplga metoder. Liber (2007).Sida: 127 
57 Bryman.A.Sida: 123. 
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intervjuerna större frihet och koncentrationen kunde riktads mer på intervjun i fråga. Utan 

inspelning hade troligtvis en större koncentration lagts på anteckningar. 
58

  Kortare 

anteckningar gjordes dock som komplement för den inspelade intervjun, där nyckelord och 

dylikt uppmärksammades samtidigt som intervjun hölls.  

 

Faktorer hos intervjuaren samt närvaron vid en personlig intervju kan påverka respondentens 

svar.
59

 En personlig intervju kan också betyda att intervjupersonen i fråga svarar på ett sätt 

som man tror intervjuaren uppskattar därför kan risken för att informantens svar påverkas 

minskas under en telefonintervju. 
60

Jag tog hänsyn till de nackdelar som en telefonintervju 

kan föra med sig. Precis som att det kan vara en fördel att inte se den man intervjuar kan det 

också vara en nackdel. Eftersom vi inte ser personen ifråga kan vi inte se hur respondenterna 

reagerar med kroppspråk och ansiktsuttryck. Reagerar respondenten på en fråga och visar ett 

ansiktsuttryck följt av osäkerhet kan det ha betydelse för intervjuns gång, i en personlig 

intervju hade vi haft chans att uppmärksamma osäkerheten och på så sätt kontrollerat 

situationen och förklarat bättre om vad vi menade med frågan. Övrig information kan 

utelämnas exempel hur miljön som den tillfrågade förhåller sig i. Det är under en 

telefonintervju svårare för den intervjuade att visa diagram och andra visuella hjälpmedel för 

att kunna svara på en fråga. 
61

 I intervjuerna ställdes öppna frågor, där informanten fick svara 

på frågorna fritt.
62

 

Öppna frågor bearbetas på ett annat sätt än slutna frågor. De finns många fördelar med öppna 

frågor, informanterna får vara mer delaktiga och ger ifrån sig mer personligt utformade svar 

än de kan göra i slutna frågor. I mitt fall är den största fördelen att jag får fasta svarsalternativ, 

jag får svar på de konkreta frågorna som jag ställer. 
63

 

 

3.1.3 Urval och avgränsning av intervjupersoner 

 

Den avgränsning som gjordes var först och främst att Scandic valdes först ut som boendeaktör 

att undersöka. När denna avgränsning var gjord var det dags att kontakta potentiella 

informanter att intervjua. Jag fick svar från fyra olika personer som var vänliga och ställde 

upp i intervjuer. Alla tillfrågade var anställda inom Scandickoncernen och hade därför en 

inblick i organisationens miljöarbete. 

Antalet informanter bör inte vara för många, inte heller för få. Därför började jag med fyra 

informanter. Det måste finnas ett material som är stort nog att kunna analyseras och tolkas.
64

 

När intervjuerna var klara såg jag om jag fått tillräckligt med material eller om det krävdes 

fler intervjuer för att nå ett resultat. Jag ansåg att de material jag hade samlat var tillräckligt 

och gick därefter vidare med det material som framställts.  

                                                           
58 Kvale,Steinar och Brinkmar, Svend: Den kvalitativa forskningsintervjun (2009)Sida:194 
59 Bryman,Alan:Samhällsvetenskaplga metoder. Liber (20XX)Sida: 128  
60Bryman.A.Sida: 129  
61 Bryman.A.Sida: 129  
62 Bryman.A.Sida: 157 
63Bryman.A.Sida: 158 
64 Monica dalen Intervju som metod,.. 1:a upplagan. Redaktör: Hanna Wettermark, Agneta Edman. Gleerups utbildning AB. 

Press Litho Montage AB ,Särslöv (2008). Sida: 54 
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3.2. Material  

 

3.2.1. Intervjuer  

 

I ett tidigt stadie av uppsatsen kontaktades potentiella intervjupersoner. 

 

Material samlades in genom intervjuer med olika personer som arbetar på Scandic antingen 

ute på hotellen eller på huvudkontoret. De intervjuade har på ett eller annat sätt haft en viss 

koppling och ett visst ansvar över hotellets miljöverksamhet.  

Den första intervjun ägde rum den 8/11-2012 med en miljöansvarig och anställd på Scandic 

Sergel Plaza i Stockholm. Intervju två hölls även den 8/11-2012 strax efter den första 

intervjun- Intervju två var med en hållbarhetsansvarig som hade titeln; manager för 

sustainable business på Scandics huvudkontor. Den tredje intervjun hölls 9/11-2012 likt de 

andra över telefon med en teknisk chef på Scandic Malmö city. Den fjärde och sista 

intervjuen skedde den 15/11-2012 och skiljer sig från de tidigare. Under denna intervju 

träffade jag informanten vid ett personligt möte.  

Intervju 1(informant 1) Telefonintervju med anställd (Maskinchef)på Scandic Sergel Plaza. 

Kortare intervju 8/11-2012 

Intervju 2 (Informant 2) Telefonintervju med Manager för sustainable business på Scandics 

huvudkontor. Längre intervju. 8/11-2012 

Intervju 3 (Informant 3) Telefonintervju med anställd (Teknisk chef) över tre Scandic hotell 

i Skåne. 9/11-2012 

Intervju 4 (Informant 4) Personlig intervju med anställd på Scandic Linköping City 15/11-

2012 

 

3.2.3. Intervjuguide  

 

I slutet på denna uppsats finns det två intervjuguider bifogade. Den första intervjuguiden är 

riktad till intervju 1,3 och 4. Den andra intervjuguiden som finns bifogad direkt efter den 

första skiljer sig intervjufrågorna något. De är fler frågor och frågorna riktades till informant 2 

som har en större miljöroll och ett större miljöansvar i organisationen, därför är frågorna fler 

och har en något annorlunda utformning. 

 

3.2.4 Etiska övervägande  

 

Efter att ha fått godkännande från Scandics sida har jag valt att presentera företagets namn i 

uppsatsen.  

Hänsyn har däremot tagits för de intervjuade. Intervjupersonernas namn är i uppsatsen inte 

publicerade utan förblir anonyma. Det har jag valt att göra eftersom det inte är relevant eller 

har någon betydelse för uppsatsen utformning eller resultat om jag publicerar namnen. 
65

 I 

                                                           
65 Kvale,S, Brinkmar,S Den kvalitativa forskningsintervjun . Studentlitteratur (2009) Sida:204 
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undersökningen kommer därför personerna presenteras som informanter och ett nummer, 

beroende på vilket nummer i ordningen som intervjuerna hölls.  

 

Forskningsrådet för humanistisk samhällsvetenskap har tagit fram krav som ska följas vid 

forskning. Forskningskravet betyder att kunskaper utvecklas och fördjupas men också att 

metoder förbättras samtidigt som ett skydd mot insyn i livsförhållanden för de människorna i 

samhället finns. Att inte kränka, förödmjuka eller utsätta en individ för psykisk eller fysisk 

skada hör till individsskyddet. Av forskningsetiska överväganden är individsskyddet 

utgångspunkten.
66

 

Individskravet kan delas upp i fyra krav, de allmänna huvudkraven. De allmänna 

huvudkraven är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

informationskravet. 
67

 

Under intervjuerna och under uppsatsen har jag tagit hänsyn till dessa krav. 

Informationskravet betyder att informanten ska informeras om vad syftet för forskningen är. 
68

 

Under uppsatsen gavs förfrågan till hotellkedjan Scandic om de kunde tänka sig att medverka 

och presenteras i uppsatsen. Att få det aktuella företagets samtycke och godkännande hör till 

samtyckeskravet. 
69

 Informanterna förblir under uppsatsen anonyma och deras 

personuppgifter hanteras konfidentiellt enligt det så kallade konfidentiallitetskravet
70

 . 

Intervjuerna som utfördes har endast ett syfte och det är att vara en del av undersökningen 

under denna uppsats. Nyttjandekravet innebär att de insamlande forskningsmaterial inte får 

användas för andra ändamål än det som det är avsett för. 
71

 

 

3.3. Analysmetod  

  

Jag har använt mig av en teknik i undersökningen där jag först valt ut tre kategorier. 

Kategorierna underlättar och fungerar som stöd för att kunna se tydliga resultat från 

intervjuerna. I kategorierna presenteras citat som hittats i de intervjuer som utförts. 

Kommentarer finns med för att styrka vissa delar i det material som hittats. Det finns samband 

mellan kategorierna och de frågeställningar som presenterades i början av uppsatsen.   

 

Citaten från intervjuerna har bearbetats något i undersökningsdelen. De har formulerats till 

skriftspråk för att läsaren lättare ska förstå citatens betydelse. De små korrigeringar som gjorts 

i citaten har inte påverkat resultatens innebörd, snarare förtydligats.  

 

  

                                                           
66Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer (1990) Sida.5 
67 Ibid. Sida 6 
68 Ibid: Sida 7.  
69 Ibid: sid 9.  
70 Ibid: Sid 12.  
71 Ibid: Sida 14. 



23 
 

 4.0 Resultat 

 

I detta kapitel redogör jag för mina resultat. Dessa beskrivs i tre olika kategorier, tillsammans 

med viktiga citat som ingår i dessa. Mina tre kategorier heter hållbar utveckling tolkas som 

miljöanpassning, miljöanpassning tolkas som miljöcertifiering och den sista det upplevda 

värdet. Den sista kategorin ”Det upplevda värdet för miljöanpassning” är i sin tur uppdelad i 

ytterligare tre kategorier. Dessa tre kategorier är uppdelade i värdet för; naturen, kunden och 

ekonomin. Till var och en av dessa visar jag hur mina respondenter svarat med hjälp av citat 

som är utdragna från de intervjuer som ägde rum mellan datumen 8 till 15 november 2012.  

 

Den första kategorin handlar om hur de anställda på Scandic tolkar hållbar utveckling.  

 

4.1.1. Hållbar utveckling tolkas som miljöanpassning  

 

I citaten som valts ut ovan reflekteras företagets anställda över hållbar utveckling. De har alla 

en liknande uppfattning om vad hållbar utveckling innebär, samtidigt skiljer sig 

uppfattningarna på vissa punkter.  

 

Hållbar utveckling har som tidigare beskrivits i denna uppsats som ett relativt svårdefinierat 

begrepp med flera tolkningar och definitioner. Sammanfattningsvis kan begreppet förklaras 

som en riktlinje för att jobba mot ett hållbart samhälle, där vi inte slösar på naturens resurser 

utan strävar efter att belastningen ska vara så låg som möjligt och att vi i den generation som 

lever nu lämnar efter sig en ansenlig värld till nästkommande generation. 

 

”Förbruka så lite som möjligt av jordens resurser som möjligt, 

att man återanvänder i högsta möjliga mål, vilket innebär att 

man sopsorterar allt vad man kan och det som finns i jorden ska 

räcka längre, det är för mig hållbar utveckling”/Informant 1
72

 

 

”Bevara jorden som den är”/ Informant 4
73

 

 

 

Naturliga steget är en av många definitioner som utvecklats för att förklara begreppet hållbar 

utveckling. Det är även denna definition som Scandic har som riktlinje och följer för att vara 

en del av en hållbar samhällsutveckling. I intervjuerna framgår även ett bredare perspektiv där 

en av informanterna räknar upp vad som informanten själv anser ingå. Informanten anser 

också att någonting enbart kan räknas som hållbart om de gör mer än vad lagen kräver 

 

 

”Vår grundsyn om vad hållbarhet är för något, det 

är exakt samma definition som naturliga steget” 

Informant 2
74

 

 

                                                           
72

 Telefonintervju med informant 1. 8/11-2012 
73 Personlig intervju med informant 4. 15/11-2012  
74

 Telefonintervju med informant 2. 8/11-2012 
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”Vi räknar in miljöarbete, socialt engagemang, 

tillgänglighet alltså handikappfrågor, vi räknar in 

mångfald, hälsa och säkerhet. Och vi kallar det bara 

hållbarhet utifall vi gör mer än vad lagen kräver, det 

är inte ett hållbarhetsarbete att göra det som står i 

lagen.”/Informant 2
75

 

 

 

Under teoridelen som finns tidigare i uppsatsen, presenteras definitioner för hållbar 

utveckling. Det naturliga steget är en av definitionerna och under intervjun med informant 2 

framgick det att det var denna definiton av hållbar utveckling som Scandic förhöll sig till. På 

Scandics hemsida presenteras även hotellkedjans egen vision över de fyra 

hållbarhetsprinciperna. Modellen nedan visar hur Scandic använder de fyra 

hållbarhetsprinciperna i sin verksamhet. Till höger av figuren ges Scandics egna exempel.  

 

 

I ett hållbart samhälle utsätts naturen inte för systematisk... 

 

Som till exempel: 

 

1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden Olja, kol, bly och kadmium 

2. … koncentrationsökning av ämnen som samhället producerar DDT, PCB och bromerade flamskyddsmedel 

3. … Undanträngning med fysiska metoder Utfiskning, skogsavverkning och genmanipulation 

Och i detta samhälle hindras inte människor systematiskt att...  

4. ... tillgodose sina behov Stopp för politiskt och ekonomiskt förtryck 

            
76

 

Figur:1. (Informationen i modellen ovan är hämtad ifrån Scandics hemsida och visar hur Scandic förhåller sig 

till naturliga stegets definition av hållbar utveckling) 

 

Informanter som intervjuades anser att miljöanpassning är en nödvändighet om man ska 

arbeta för att vara en del av en hållbar utveckling.  
 

”Jobbar man med hållbar utveckling så måste man 

miljöanpassa sig”. /Informant 1
77

 

 

”Om man inte miljöanpassar så kommer man inte 

ha någon hållbar utveckling”/Informant 4
78

 

 

Detta var mitt första resultat, som ger en belysning av min första fråga. Jag går nu vidare med 

att se hur Scandic uppfattar sin miljöanpassning.  

 

                                                           
75

 Telefonintervju med informant 2. 8/11-2012 
76 Figur:1.är hämtad från Scandics hemsida. www.scandichotels.se Under rubriken: Miljö och hållbarhet – vårt miljöarbete 

2013-01-10 kl. 13.43 
77

 Telefonintervju med informant 1. 8/11-2012 
78

 Personlig intervju med informant 4. 15/11-2012 

http://www.scandichotels.se/
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4.1.2. Miljöanpassning tolkas som miljöcertifiering   

 

Miljöcertifiering, miljömärkningar och miljöpolicys är idag mycket vanligt bland både små 

och stora företag.
79

 Turismbranschen består i sin tur av många andra branscher. Både 

restauranger, boenden och transporter är stora belastningar för miljön. Miljömärkningar och 

miljöcertifieringar har tagits fram för att minska miljöbelastningen. Svanen märkningen är 

den miljömärkning som Scandic använder sig av i deras miljöarbete. Svanen är den mest 

omfattande miljömärkningen i Sverige. Svanen innebär hårda kriterier och att uppföljningar 

samt miljöförbättringar görs kontinuerligt inom företaget.
80

 I de länder som inte har Svanen 

märkningen etablerad finns det en motsvarighet. Denna motsvarighet är EU ecolabel som 

Scandic använder som substitut som miljömärkning på de hotellen utanför Sveriges gränser.
81

  

Intervjuerna visade vilket/vilka miljömärkningssystem som användes och varför. Svanen 

märkningen var den dominerande miljömärkningen som användes, på livsmedelssidan gällde 

KRAV-märkning. Kaffet som Scandic köper in innehar fairtrade märkning. Svanen är störst 

och ledande inom miljömärkning i Sverige, därför arbetar Scandic hårt för att klara av de 

kriterier som krävs.   

 

”Svanen är ett av de ledande certifieringsform så att 

anledningen till varför de har valt den är just för att 

man ska kunna nå, vara bland de bästa man kan få.” 

Informant 3
82

 

 

 

”Svanen är en och så har vi motsvarigheten till 

svanen som heter EU eco-label, eu-blomman” 

Informant 2
83

 

 

”…..sedan jobbar vi med KRAV på matsidan.” Informant 2
84

 

 

Informant 3 är tydlig med att förklara miljöanpassning som en del av hållbar utveckling. 

Miljöanpassning beskrivs också att det är någonting som man gör för att förbättra miljön i det 

befintliga. De exempel som informanten ger är ett av kriterierna för svanenmärkning. Det vill 

säga det kriteriet som säger att det skall finnas lågenergi lampor på hotellen.  

 

”Jag uppfattar det att miljöanpassning, om man gör 

någonting för att förbättra miljön i det befintliga. Till 

exempel att man byter vanliga lampor till lågenergi. 

.det är väl en miljöanpassning och att man sorterar 

sitt avfall är ett exempel på en annan miljöanpassning. 

En hållbar utveckling det är att göra de här sakerna 

över tiden och när man gör en förändring, en större 

                                                           
79 Miljöarbete i små och medelstora företag. Sida:9 
80 www.svanen.se –svanen  
81 Miljöarbete i svenskturistnäring: Sida:16 
82 Telefonintervju med informant 3. 9/11-2012 
83 Telefonintervju med informant 2. 8/11-2012  
84 Telefon intervju med informant 2. 8/11-2012 

http://www.svanen.se/
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förändring  t.e.x i en byggnad att man då använder 

miljörätta alternativ som möjligt” /Informant 3
85

 

 

Mitt andra resultat som redovisades ovan belyser min andra fråga i frågeställningen. Nu går 

jag vidare in på hur Scandic tror att värdet för miljöanpassningen upplevs utifrån tre olika 

kategorier.  

 

4.1.3 Det upplevda värdet av miljöanpassning  

 

Nedan följer en kategori som representerar Scandics värde för miljöanpassningen. Kategorin 

delas i sin tur upp i tre delar. Natur, kunden samt ekonomi är de ytterligare delarna som går att 

delas in i, alla dessa delar kan sättas in i relation till miljöanpassningen.  

 

För ett företag kan miljöanpassning användas av olika anledningar. Det kan användas som en 

image för att locka kunder och användas som en marknadsposition. Naturen och miljön kan 

också vara skälet till att företag väljer att ha en image som syftar på minskad miljöpåverkan. 

Eventuell ekonomisk vinning kan även den ses som ett skäl, där miljöanpassning sker för att 

företaget exempelvis tar till åtgärder för att dra ner på energiförbrukning.  

 

Citaten nedan ger en bild över hur Scandics anställda uppfattar hotellkedjans värde för 

miljöanpassningen.  

 

Värdet i relation till naturen 

 

Informant 1 anser att det är naturen som i huvudsak är värdet för miljöanpassningen. 

Informanten menar att kunderna bara är ett plus och att de inte står för själva drivkraften 

bakom miljöanpassningen i hotellkedjan. Samtidigt anser informant 3 att det är en win-win 

situation. Där både naturen och hotellkedjan vinner på att arbeta med miljöanpassning.  

 

”Det är självklart för naturen och hållbarheten i samhället 

som är grunden i det hela och att sen kunderna tycker om det 

vi gör är bara ett plus” Informant 1
86

 

 

”Jag skulle säga att det är en win-win situation, vi får mer kunder bara för att vi 

har ett taktiskt miljöarbete och så tjänar miljön på det i slutändan”. Informant 3
87

 

 

 

Informanterna har alla relativt liknande berättelser om var de anser att värdet ligger. Naturen 

och miljön är det största motiven. Informant 2 nämner under intervjun att hotellkedjan inte 

gör tillräckligt, om vi då frågar miljön. Kundernas kräver och frågar inte efter mer 

miljöanpassning utan Scandic gör i dagsläget mer än vad kunderna efterfrågar.  

 

”Vi gör mer för miljön än vad kunderna frågar efter så på det sättet 

kan man ju säga att vi gör det för miljöns skull, men vi gör ju inte så 

                                                           
85 Telefonintervju med informant 3. 9/11-2012 
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 Telefonintervju med informant 1. 8/11-2012 
87 Telefonintervju med informant 3. 9/11-2012 
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mycket som miljön skulle vilja. Om miljön kunde prata och önska 

skulle dem vilja att vi gjorde mycket mer så det är väl någonting mitt 

emellan.” Informant 2
88

 

 

Den fjärde informanten anser att det är hotellkedjans ansvar. Det är allas ansvar att skydda 

miljön och ta hand om den. Miljöarbetet innebär också kunder för hotellen. Informant 4 anser 

att det är en trend och gästerna efterfrågar mer miljöanpassning nu när miljön är ett 

återkommande problem i samhället.  

 

”Ja alltså. Scandic ser det ju så att vi gör det för att det är vårt ansvar, precis 

egentligen är det alla andras men givetvis är det också bra business för oss att vi 

vet att helst under de här tiderna människorna vill ha mer miljöanpassande hotell 

och allt vad det liksom kan innebära” Informant 4
89

 

 

Värdet i relation till kunden 

 

I ett tidigt skede när Scandic var relativt nytt men när ekonomin inte fungerade särskilt bra 

startade miljöarbetet i organisationen. Genom miljöarbetet visade det sig att hotellkedjan 

skulle kunna spara stora pengar. Det framgår därför i en av intervjuerna att Scandic från 

början använt miljöanpassningen som en så kallad ”marknadsposition”. Tanken var inte att 

hotellkedjan skulle fokuseras på kunden utan snarare ”locka” kunder med hjälp av 

miljöarbetet.  

 

”Spara pengar och hitta en ny målgrupp, för att ta en marknadsposition” 

Informant 2 
90

 

 

Informant 3 berättar i intervjun att miljöarbetet kan ses som en fördel för både Scandic som 

företag men även miljön. Kunderna väljer Scandic bland annat för deras miljöarbete.  

 

”Jag skulle säga att det är en win-win situation, vi får mer kunder bara för att vi 

har ett taktiskt miljöarbete och så tjänar miljön på det i slutändan”. Informant 3
91

 

 

Värdet i relation till ekonomi 

 

Miljöanpassning kan både vara en kostnad för en verksamhet samtidigt som det också kan ses 

som en besparing. Genom miljöanpassning och minskad energiförbrukning kan företag spara 

pengar. Stora miljöförbättringar som till en början är kostsamma kan i längden ge positiva 

resultat på företaget ekonomi.  

 

En av informanterna avviker från resterande med att ha en annan syn på vad 

miljöanpassningens har för betydelse på ekonomin.  
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 Telefonintervju med informant 2. 8/11-2012 
89

 Personlig intervju med informant 4. 15/11-2012 
90

 Telefonintervju med informant 2. 8/11-2012 
91 Telefonintervju med informant 3. 9/11-2012 
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” …..på minskad energi, minskad vatten och att var bättre på att 

sortera sopor än förut, det sparade oss 175 miljoner kronor på 

10 år”./Informant 2
92

 

 

”Vi gör av med mindre el och vatten, och mindre tvål” 

informant 4
93

 

 

Informant 1 avviker i avseendet att hotellkedjan anses ha minskat kostnader.  

 

”Rent ekonomiskt har det inte lönat sig ännu så att säga. Det är ju 

stora kostnader att hämta de här sakerna och den här ordinarie 

sophämtningen för osorterade sopor har inte minskat i samma grad 

som de andra kostnaderna har ökat.” Informant 1. 
94

 

 

Ett resultat av att en informant avviker kan handla om en miss i kommunikationen inom 

kedjan. Det är endast en som avviker och det visar snarare ett resultat där det handlar om att 

informanten antingen tolkar eller uppfattar informationen som framgått inom verksamheten 

på ett annat sätt. Det kan också handla om att informanten i fråga har en annan värdering eller 

inte är insatt i organisationens miljöarbete på samma vis som de andra i organisationen varit 

och därför inte kan se tydligt hur pass mycket pengar som verkligen sparats. Informant 2 

fokuserar möjligen på andra ekonomiska kostnader och ser inte de besparingar som gjorts på 

samma sätt.  

 

Detta var resultatet på min tredje och sista frågeställning. Resultatet belyser hur Scandic 

uppfattar sitt eget värde ligger utifrån tre mindre kategorier.  

 

Mina resultat är beskrivna i 3 kategorier varav en kategori består av ytterligare tre kategorier 

dessa används som utgångspunkter. Resultatet är komplext. Tillsammans ger mina olika 

resultatdelar en belysning av de frågor jag ställt i uppsatsen. Innan jag går vidare med min 

slutdiskussion gör jag här en kortare sammanfattning av det centrala i mina olika 

resultatkategorier. Denna sammanfattning ger också en mer visuell framställning av 

resultatens olika delar.  

 

 Ett av de mest centrala i resultatet är hur Scandic tolkar hållbar utveckling. Resultatet 

indikerar på att hållbar utveckling innebär att slita så lite som möjligt på naturens 

resurser och lämna jorden i så gott skick som vi kan. Hållbar utveckling tolkas av 

informanterna som att det främst handlar om miljöanpassning.  

  Den andra frågeställningen handlar om hur Scandic uppfattar miljöanpassningen som 

miljömärkning där det centrala för hur Scandic uppfattar sin miljöanpassning är att de 

arbetar med miljömärkningssystem som Svanen samt KRAV. Resultatet visar att 

hotellkedjan tydligt belyser Svanen som miljöanpassningens grund.   

 Det sista resultatet visar hur informanterna beskriver värdet av miljöanpassning. 

Denna kategori har delats upp i kunden, naturen och ekonomin som används som 

                                                           
92 Telefonintervju med informant 2. 8/11-2012 
93 Personlig intervju med informant 4. 15/11-2012 
94 Telefonintervju med informant 1. 8/11-2012 
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utgångspunkt i slutdiskussionen. Det visar ett resultat där ett upplevt värde finns inom 

alla dessa, det finns ett värde för kunden samtidigt som det också är ett värde för 

naturen och ekonomin.  

5.0 Avslutande diskussion och slutsats  

 

I detta kapitel diskuteras resultatet som min undersökning och min teori har tagit mig fram 

till. För tydlighetens skull har jag valt att ställa upp mitt syfte samt frågeställningar nedan. Jag 

besvarar frågeställningarna i samma ordning som de gjordes redan i uppsatsens början.    

 

Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma hur en aktör ser på sin egen miljöbelastning 

inom boendesektorn samt hur de ställer sig till att vara en del av en hållbar utveckling och en 

hållbar turism.  

 

Min första fråga som jag redan i uppsatsens början presenterade såg ut på följande vis; 

o Hur uppfattar centrala aktörer inom hotellkedjan Scandic sitt arbete med 

miljöanpassning och hållbar utveckling? 

 

Mina intervjuer och tidigare forskning, som presenterades i arbetet ger ett svar på frågan. 

Hotellkedjan Scandic är mycket engagerade i miljöarbete och har som tidigare nämnt 

miljömärkningen, Svanen. Svanen står för en stor del av hotellkedjan Scandics miljöarbete. 

Scandic har förutom svanen också andra miljölösningar ute på hotellen, dessa lösningar är 

också en del av kedjans miljöarbete. Scandic arbetar även med KRAV, livsmedelsmärkningen 

inom restaurangdelen som det ges en längre förklaring av i bakgrunden.  

Citaten som togs fram i undersökningen ger en tydlig bild över hur de anställda på Scandic 

uppfattar begreppet hållbar utveckling. Enligt Scandic som företag, följer de den definition 

som det naturliga steget har tagit fram som en förklaring av vad hållbar utveckling är. Att 

hållbar utveckling är att vi ska bevara jorden på ett sätt som är hållbart och som gör att våra 

efterlevande har en möjlighet att få en ljus framtid är dominerande i vad informanterna anser 

vara en hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling har som tidigare nämnts tre dimensioner som förklarar det breda 

begreppet. Den ekologiska, sociologiska och den ekonomiska dimensionen. I intervjuerna 

framgick det tydligt att den ekologiska dimensionen var i fokus och att miljöarbete i huvudsak 

bidrog till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling betyder att man arbetar med alla delar, det 

vill säga, alla dimensioner. När de anställda fick frågan om hur de uppfattade hållbar 

utveckling var alla svaren från informanterna snarlika. De var enade om att miljöarbete bidrog 

till en hållbar utveckling.  

Detta resultat är i linje med hur informanterna uppfattar hållbar utveckling. De tre 

dimensionerna anses centrala för att de förklarar hållbar utveckling på ett tydligt sätt. I mitt 

resultat lyfts framförallt den ekologiska dimensionen fram av informanterna. Resultatet 

indikerar att informanterna framför allt uppfattar denna dimension som mer betydande än de 

andra. Här finns en möjlighet till utveckling. Genom fortbildning och kompetensutveckling 

skulle arbetet kunna utvecklas genom att breddas och fördjupas. Arbetet med hållbar turism 

inom boendesektorn i Sverige har således en potential. Om mina resultat har giltighet även 
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inom andra boendeaktörer återstår att undersöka genom ytterligare intervjuer med andra 

hotellkedjor och informanter.  

 

 

Min andra fråga handlar om hur Scandic uppfattar sambandet mellan miljöanpassningen och 

miljöcertifiering.  Nedan ser vi hur den andra frågeställningen är utformad; 

o Hur uppfattas relationen mellan miljöanpassning och miljöcertifiering inom 

hotellkedjan Scandic?  

 

Scandic uppfattar miljöanpassning som en del av hållbar utveckling och de uppfattar att 

miljöcertifiering är en del av miljöanpassning. Scandic har arbetat med miljöanpassning på 

många sätt. Under intervjuerna som hölls så svarade informanterna på frågan ”Hur arbetar ni 

med miljöanpassning på Scandic?” Alla informanter nämnde miljömärkningen Svanen som 

en del av miljöanpassning. Det är inte det enda sätt som kedjan har valt att arbeta med 

miljöanpassning på men Svanen använder sig av många kriterier som kedjan måste följa för 

att kunna certifieras. Dessa kriterier innebär att hotellen måste arrangera lösningar som kan 

bidra till en minskad miljöbelastning. Resultaten visar att varken Scandic eller Svanen 

uppmärksammar miljömålen. Miljömålen som ges i en kort beskrivning tidigt i uppsatsen ska 

enligt riksdagen ges som en vägledning för en hållbar utveckling. Dessa 16 miljömål är 

omfattande och täcker många områden som är utsatta för miljöförstöring och klimatpåverkan. 

I Sverige är tanken att vi ska jobba med dessa mål för att leva i ett samhälle med bland annat 

mindre luftföroreningar, mindre, miljöpåverkan och friskare luft. I min undersökning talar 

informanterna inte om dessa 16 miljömål, målen förekommer inte heller inom någon del i 

miljömärkningen Svanen. Om dessa miljömål väger så pass starkt för riksdagens miljöarbete 

kan det anses märkligt att företag som arbetar med miljöanpassning inte anser att miljömålen 

är av viktigare grad. Stora företag som har en stor påverkan inom många områden i 

verksamheten bör se till att följa dessa mål, åtminstone ha en stor vetskap om deras existens 

och inverkan på miljön.  

 

Dessa resultat har tydlig bäring på den diskussion som finns i miljömålsarbetet. Jag har valt 

att främst fokusera på miljömålen; god bebyggd miljö samt begränsad klimatpåverkan 

eftersom dessa har mest relevans för det uppsatsens valda ämne. Sveriges riksdags definition 

för god bebyggd miljö ser ut på följande sätt: 

 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas." 

 

Idag når vi inte det uppsatta målet och kommer inte att hinna göra det innan år 2020. 

Grönområdena blir allt färre och transporterna ute på vägarna allt fler där luftkvaliten blir 

sämre som följd. Byggnader med kulturvärden skyddas inte tillräckligt. För att vi tillsammans 

ska kunna lyckas göra någonting åt det krävs att kraftfulla insatser görs på alla 
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samhällsnivåer.
95

 Scandic berör detta mål genom att bland annat miljöanpassa sina 

anläggningar och hotellrum, de bidrar alltså till en långsiktig god hushållning. De strävar efter 

att bidra till en god regional och global miljö.  

 

Det andra miljömål som Scandic kan sättas i relation till är begränsad klimatpåverkan. Målet 

begränsad klimatpåverkan kan komma att liknas vid den definition som belyser begreppet 

hållbar utvekling och som det i denna uppsats diskuterats mycket kring. Begränsad klimat 

påverkan innebär att: 

 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 

farlig.  

 

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.  

 

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås." 
96

 

 

Idag ser det ut som att vi inte kommer att hinna nå målet innan år 2050. Det krävs att 

utsläppen minskar kraftigt för att vi ska ha minsta chans att nå målet. Mellan 50-60 % måste 

växthusgaserna minskas mellan åren 2000 till 2050. Ökad temperaturökning kan innebära en 

farlig miljöpåverkan. 
97

 I tidigare forskning som jag skrev om tidigare beskriver en studien 

Tourism and climate change hur klimatförändingen kan ses i relation till turism. Studien ger 

en beskrivning över vilka konsekvenser världen kan få om temperaturen stiger. Eftersom 

Scandic arbetar med hållbar utveckling kan det vara relevant att även se över detta miljömål.  

Målet begränsad klimatpåverkan har relevans för Scandic men även för Svanen som står för 

en stor del av företagets miljöanpassning.  

Både Scandic och miljömärkningen Svanen bör se över sitt arbete och eventuellt räkna in 

miljömålen mer än vad de gör idag. Scandic har stor potential att sträva efter dessa mål mer 

än vad de gör och på så sätt kanske även få sina kunder att uppmärksamma målen.  

 

Brister i miljöcertifieringen 

 

Scandic har som tidigare nämnts miljömärkningen Svanen. I intervjuerna framgick det att 

denna märkning har stor betydelse för verksamheten och att miljöarbetet tycks till stor del 

bygga på miljömärkningen. Scandic har förutom svanenmärkning ett antal andra 

miljölösningar som ger verksamheten förutsättningar för ett bra miljöarbete. Miljömärkningar 

är för företag ett bra sätt att få in ett redan strukturerad miljöarbete och att använda sig av 

Svanen gör det lätt för både kunder och medarbetare att känna igen sig i. Miljömärkning 

täcker många delar i olika typer av verksamheter men långt ifrån alla. Eftersom Scandic är en 
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stor och etablerad kedja använder de sig av många centrala leverantörer, det antagligen för att 

det är smidigt för företaget att använda sig av samma beroende på exempel var i Sverige 

hotellet finns. Lokala samarbeten skulle egentligen vara att föredra. Kortare transporter är för 

miljön ett bättre alternativ. Efter intervjuerna framgick det att det är enklare att alla hotell har 

en och samma leverantörer, för smidighetens skull. I svanenmärkningen framgår det ingenting 

om att en verksamhet skall försöka hålla transporterna nere och därefter välja leverantörer 

med kortast transportsträcka. Även om svanenmärkning är en märkning som kräver mycket av 

företagen både kostnadsmässigt och tidsmässigt kan det finnas brister. Det går även att fråga 

sig om det är upp till Scandic, eller om det egentligen borde vara Svanen som behöver fler 

kriterier?  

För att ta reda på det krävs det att ytterligare studier görs och där fokusering riktas på 

miljömärkningar istället för en hotellkedja som använder miljömärkning som en riktlinje.  

 

Den sista och tredje frågeställning ser ut på följande vis; 

o Vilka värden uppfattar centrala aktörer inom Scandic att miljöanpassning har för deras 

verksamhet?  

 

När informanterna tillfrågades om vad de själva trodde att värdet för miljöanpassningen låg 

var alla informanter överens om att naturen och miljön stod för värdet. Undersöknigen visar 

nu att det även finns andra värden, både för ekonomin men även sociala värden som de 

anställda inte har tänkt på, eftersom fokus har varit på organisationens miljöarbete.  

 

Scandic har ett varierat arbete där alla dimensioner kan räknas in men uppfattningen från 

informanterna gav en annan vinkel. En medvetenhet om begränsningar i metoden har tagits i 

åtanke men det framgår i intervjuerna att informanterna anser att miljöarbetet bär det största 

ansvaret i organisationen för att vara en del av hållbar utvekling.  

Scandic säger själva att de rättar sig efter alla tre men i undersökning gavs ett resultat om att 

Scandic i själva verket satsar mest på den ekologiska dimensionen genom att ha ett brett 

miljöarbete.  

Informanterna är medvetna om de olika värden som miljöarbetet behandlar, naturen, kunden 

samt ekonomin. Det de däremot inte ser är att det finns ett samband mellan dessa värden och 

hållbar utveckling. Om vi tittar tillbaka på vilka dimensioner som förklarar begreppet hållbar 

utveckling; social, ekonomisk och ekologisk. De värden som redovisas i 

undersökningskapitlet påminner en hel del om dimensionerna för hållbar utveckling. Det finns 

nära samband mellan dessa där den sociala dimensionen kan jämföras med värdet i relation 

till kunden, den ekologiska dimensinen kan jämföras i relation till naturen och till sist kan den 

ekonomiska dimensionen jämföras i relation till ekonomi. Hållbar utveckling samt hållbar 

turism behandlar båda alla dimensioner även om de skiljer sig en aning. Detta betyder att 

Scandic även har potential att vara delaktiga i en hållbar turism.   

 

Slutligen har det i denna studie konstaterats att hotellkedjan Scandic arbetar med miljön på ett 

ansvarsfullt sätt.  Det tar hjälp av miljöcertifieringar som Svanen samt KRAV. Ytterligare 

undersökningar skulle vara möjliga att göra för att förbättra dessa märkningssystem. Scandic 

medarbetarna har i undersökningen gett mig ett resultat där de konstaterar att miljöanpassning 
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är en del av hållbar utveckling och ett krav för att kunna gå mot en hållbar utveckling. 

Scandics sätt att arbeta med hållbar utveckling visar att ett större fokus ligger på miljön och 

naturen. Alla dimensionerna får inte samma plats som de bör ha i en hållbar utveckling. 

Miljöanpassning uppfattas till stor del som miljömärkning. Scandic använder sig också av 

andra lösningar som bidrar till en minskad miljöbelastning. I undersökning har ett resultat av 

hur Scandic ser på värdet av deras miljöanpassning. Det finns ett värde för alla kategorier som 

presenteras, naturen, kunden samt ekonomin. Dessa kategorier har ett starkt samband och 

påverkar varandra. Precis som en av informanterna kallade miljöanpassningen som en ”win-

win” situation. Där hotellkedjan tjänar ekonomiskt på miljöanpassningen samtidigt som 

miljön också gör det.  Det är osäkert om Scandic kan klassas som del av en hållbar turism 

men de på god väg. Deras miljösyn och miljöarbete bidrar till en minskad miljöbelastning 

som innefattar en av definitionerna om vad hållbar turism är.  För att klassas som en hållbar 

turism krävs det att man arbetar efter hållbar turisms dimensioner, vilket Scandic också gör 

men har en bit kvar. En hotellkedja belastar miljön i många olika områden därför kan det bli 

svårt för Scandic att kunna klassas som en hållbar turism även om det försöker göra det bästa 

de kan för att vara en internationell hotellkedja.  

De vetenskapliga studier som presenterats under bakgrunden i tidigare forskning ger en bild 

av förhållandet mellan miljö och turism. Ekoturism har blivit en ny social trend att följa och är 

en del av hållbar turism. Ingen av informanterna talade om detta fenomen i undersökningen. 

Detta indikerar att branschen inte är i linje med den vetenskapliga utvecklingen. Till sist vill 

jag påpeka att fler studier behövs för att undersöka om detta resultat har större giltighet och 

vad det betyder i ett längre perspektiv.  
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Amanda Åkesson 

Turismporgrammet 

Linköpings Universitet  

2012-11-07 

Intervjufrågor 

Här nedan följer de intervjufrågor som kommer att ställas under vår intervju.  

Namn: 

Befattning: 

Arbetsuppgifter? 

 

1. Hur arbetar ni med miljöanpassning på Scandic (xxxxxx)? 

2. Vad betyder hållbar utveckling för er? 

3. Hur uppfattar ni att begreppen miljöanpassning samt hållbar utveckling förhåller sig 

tillvarandra? 

4. Vilka reaktioner har ni fått från besökarna över hotellets 

miljöanpassning(engagemang, fler krav, osv)? 

5. Har ni sett någon ökning eller minskning av besökare efter att ni började med att 

miljöanpassa verksamheten? 

6. Hur ser miljöarbetet ut i organisationen?  

7. Vilka effekter har miljöanpassningen bidragit till? (Till exempel eventuella 

ekonomiska effekter osv)  

8. Var anser ni att värdet för miljöanpassningen är? Är det i huvudsak för kunderna eller 

är det miljön och naturen som ni anpassar verksamheten efter? 

9. Hur ser det ut kring lokala samarbeten för att uppnå bästa möjliga miljömedvetenhet? 

10. Vilken del i verksamheten anser ni är den största miljöboven?  

11. Vilken del i verksamheten lägger ni mest tyngd på? 

12. Vilka miljömärkningar arbetar ni efter/med? 

13. Finns det något som ni idag inte uppnår men arbetar för?(exempel; någon 

miljöcertifiering eller liknande)  

14. Hur ser framtidsplanerna ut för (xxxxx)? 
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Amanda Åkesson 

Turismporgrammet 

Linköpings Universitet  

2012-11-07 

Intervjufrågor 

Nedan följer de frågor som kommer att ställas under vår intervju 8/11-2012. (Det kommer även uppstå 

eventuella följdfrågor under intervjun. ) 

 

Namn: 

Befattning: 

Vilka arbetsuppgifter? 

 

1. Berätta om hur ni började med er miljömedvetenhet som image? 

2. Vad var drivkraften bakom denna miljömedvetenhet? 

3. Vad betyder hållbar utveckling för er? 

4. Kan ni i verksamheten se något samband mellan de olika dimensionerna som 

förklarar begreppet hållbar utvecklig? (De tre dimensionerna, sociologiska, 

ekonomiska samt ekologiska.) 

5. Hur arbetar ni i dagsläget kring begreppet hållbar utveckling?  

6. Hur ser miljöanpassningen ut i organisationen?  

7. Vilka effekter har miljöanpassningen bidragit till? (Till exempel eventuella 

ekonomiska effekter)  

8. Hur ser arbetet ut med lokala samarbetspartner för att uppnå bästa möjliga 

miljöanpassning? 

9. Hur uppfattar ni att begreppen miljöanpassning och hållbar utveckling förhåller sig 

till varandra, likheter respektive skillnader?  
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10. Var anser ni att värdet för miljöanpassningen är? Är det i huvudsak för kunderna eller 

är det miljön och naturen som ni anpassar verksamheten efter? 

11. Vilka miljömärkningar arbetar ni efter/med? 

12. Finns det något som ni idag inte uppnår men arbetar för?(exempel; någon 

miljöcertifiering eller liknande)  

13. Har ni sett någon ökning eller minskning av besökare efter att ni började med att 

miljöanpassa verksamheten? 

14. Medför miljöanpassningen högre krav även ifrån besökarnas sida? 

15. Finns det någon del i er verksamhet som ni inte arbetar med? 

16. Vilken ”källa” i verksamheten är den största miljöboven? FÖLJDFRÅGA – Vilken 

del i verksamheten lägger ni mest tyngd på? 

17. Av de hotell ni driver runt om i Sverige och i Världen, vilka har den tyngsta respektive 

minsta miljöbelastningen?  

18. Hur ser planerna ut inför framtiden? 
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