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Sammanfattning 
      

Introduktion: Hotellbranschen växer och utgör en stor del av besöksnäringen. Branschen hör 

till en av de mest energikrävande och spelar därmed en avgörande roll för miljön. Idag är det 

viktigt hur hotell tillämpar sitt hållbarhetsarbete eftersom människan är allt mer 

miljömedveten och det är viktigt med ett gott rykte inom branschen.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur hotells hållbarhetsarbete påverkar gästens 

betalningsvilja.    

 

Metod och material: Metoden för denna studie utfördes genom en kvantitativ metod i form 

av en enkät. Enkäten var i form av en webbenkät och spreds via social media på internet. 

Materialet som användes var både vetenskapliga artiklar och litteratur baserat på tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier för att materialet skulle vara högst optimalt för studiens 

syfte. 

 

Resultat: Resultatet bestod av 174 besvarade enkäter som sammanställdes i tabeller. Till en 

början redovisades respondenternas kön, ålder och hur ofta de bor på hotell. Resterande 

enkätfrågor behandla hur gäster uppfattar ett miljövänligt hotell och vilka tjänster ett hotell 

kan dra ner på för att minska slitage på miljön samt hur gästers betalningsvilja påverkas av 
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hållbarhetsarbete. Generellt visade resultatet att respondenterna som deltog i undersökningen 

hade relativt bra insikt i hållbarhetsarbete. De flesta kunde t.ex. tänka sig att inte få handdukar 

och lakan utbytta varje dag för att spara på miljön under deras hotellvistelse. De flesta skulle 

också hellre välja ett miljövänligt hotell framför ett icke miljövänligt. Då det handlar om att 

betala mer var ändå en del respondenter aningen mer priskänsliga.   
 

Slutsats: Ett hotell kan höja betalningsviljan ifall det är något gästen ifråga värdesätter. 

Studien visade att detta var väldigt individuellt för olika målgrupper. Yngre respondenter 

föredrog ett miljövänligt hotell så länge det inte är dyrare medan äldre respondenter är villiga 

att betala mera. För att påverka gästens betalningsvilja måste hotellen veta vad deras gäster 

värderar. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsarbete, betalningsvilja, gästnöjdhet, ekonomistyrning
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Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Mats Carlbäck som har hjälpt oss genom hela 

examensarbetets gång. Att veta att det alltid finns någon att fråga och bolla idéer med är 

otroligt viktigt i processen för vetenskapligt skrivande. Vi vill tacka Asgeir Nilsen för hjälp 

med EyeQuestion och goda råd inför utformning av enkätfrågorna och även ett enormt varmt 

tack till alla som tog sig tid till att delta i vår enkätundersökning. Mängden respons 

underlättade otroligt mycket för att få fram studiens resultat. Slutligen vill vi tacka de som har 

opponerat, korrigerat och läst vår text under arbetets gång, tack för att ni har kommit med 

kritik, feedback och hjälpt oss att se arbetet ur nya synvinklar. 

 

 

Introduktion 
Från och med den industriella revolutionen påbörjades en tidsperiod där människan utnyttjade 

och använde sig av mer tillgångar än planeten har att erbjuda (Sloan, Legrand & Chen, 2013). 

Sen dess har samhället växt ständigt, befolkningen ökat vilket skapat en högre efterfrågan och 

ett större krav på livsmedel, service och infrastruktur (Wärneryd, Hallin & Hultman, 2002). 

Människan är mer öppen för nya upplevelser och vågar resa runt i världen i en större 

utsträckning (Ibid). Detta genererar att reseindustrin har vuxit otroligt mycket och därmed 

även hotellbranschen (Wärneryd et al., 2002). 

 

Hotellbranschen är väldigt resurskrävande och kräver mycket naturresurser (Sloan, Legrand 

& Chen, 2013). Därför menar samma författare att det är av stor vikt att hotellbranschen 

arbetar aktivt med hållbarhet. Att branschen är energi- och resurskrävande gör det ännu mera 

viktigt att undersöka vad som kan göras för att utveckla arbetet med miljö. Runt om i världen 

skapar hotellbranschen cirka 234 miljoner arbetsplatser (Sloan et al., 2013). Detta innebär inte 

bara att branschen är en stor arbetsgivare utan även en viktig del ur den sociala aspekten i 

samhället (Sloan et al., 2013). Att vara en stor arbetsgivare ger även ett inflytande på 

omvärlden och en möjlighet för branschen att påverka ett stort antal människor. Men hur 

mycket påverkar hotellets hållbarhetsarbete dess gäster? 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
FAMM (The five aspects meal model) utgörs av de fem aspekterna som ingår i en upplevelse 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Dessa fem aspekter består av 

Styrsystemet, Produkten, Stämningen, Rummet och Mötet (Gustafsson et al., 2006). I denna 

studie kommer framförallt styrsystemet, mötet och produkten ha centrala delar. Gustafsson et 

al. (2006) menar att styrsystemet är de delar som involverar ledarskap, ekonomi och 

strategier. Produkten är det som säljs till gästen och mötet är det som uppstår mellan gästen 

och personalen på hotellet (Gustafsson et al., 2006). 

 

Ett hotell kan betraktas som ett samhälle där du som gäst erbjuds flera olika typer av service 

(Miljönytta, 2008). Det handlar inte bara en bekväm säng utan en helhetsupplevelse som 

innebär måltider, kultur, fester, nöjen, hälsoaktiviteter och mycket annat (Ibid). För att ett 

hotell ska kunna erbjuda dessa olika former av service kommer det oundvikligt nog påverka 

naturens resurser. Sloan, Legrand och Chen (2013) menar att när hotell utnyttjar naturresurser 

såsom vatten, energi eller kemiska produkter behöver dessa mätas för att sedan kunna ta goda 

ekonomiska beslut. Detta menar även Söderqvist, Hammer och Gren (2004) som anser att 

företag behöver förbättra sina analysmetoder när det kommer till miljöpåverkan för att skapa 

mer förståelse inom företaget. 

 

Hotellbranschen är en stor del inom besöksnäringen och som för alla andra branscher är det 

även för hotellbranschen viktigt att ha ett gott rykte (Sloan, Legrand & Chen, 2013). Vad ett 

gott rykte i dagens moderna hotellvärld innebär är desto svårare att avgöra. Det behöver inte 

enbart handla om att hotellet har en lyxig svit eller ett prisbelönt spa. Idag ser allt fler gäster 

förbi sådana attribut och fokuserar mer på hållbarhet ur en social synvinkel och ur ett 

miljöperspektiv. Att det idag är en viktig faktor med miljöarbete för gästerna gör att hotellen 

behöver arbeta med miljön för att skapa ett bättre rykte (Sloan et al., 2013).  

 

 

Teoretisk bakgrund 
Orenat avloppsvatten, bolmande skorstenar, kärnkraft och utsläpp i sjöar och vattendrag har 

länge präglat diskussionen om hållbarhet och miljön i Sverige (Sundqvist, 2008). 

Diskussionerna har förändrats i takt med att fler och fler människor får det bättre ställt (Ibid). 
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Vives-Rego, Caschetto, Faraudo och Prior (2008) menar att när fler människor får det bättre 

förbrukas allt mer utav naturens resurser vilket genererar en högre nivå av koldioxidutsläpp. 

Med en ökad inkomst väljer fler att resa och upptäcka världen. På 1950-talet låg det 

internationella resandet på 25 miljoner ankomster världen över och 2012 hade detta ökat till 

cirka 1 miljard ankomster (Johansson, 2016). För Sveriges del är ökningen konstant och år 

2016 uppgick antal övernattningar till 62 miljoner (Tillväxtverket, 2017). Detta är en ökning 

med 3 procentenheter (1,8 miljoner övernattningar) i jämförelse med år 2015 (Ibid).  För att 

hotellbranschen ska ha en möjlighet att fortsätta expandera bör ett modernt hotell dagligen 

arbeta med att beakta miljön (Sloan, Legrand & Chen, 2013). 

De tre hållbarhetsaspekterna inom hotellindustrin 

Nedan presenteras ett sätt att strukturera och arbeta med hållbarhet inom hotellindustrin. Ax 

och Kullvén (2016) har kategoriserat dem till tre aspekter, miljö-, sociala- och ekonomi. De 

menar att varje enskild aspekt har och kan stöta på problem. Lösningarna till dessa problem 

(se figur 1) uppkommer när ingen aspekt blir mer framträdande än någon annan.  

 
Figur 1 Hållbar utveckling som ett tredimensionellt begrepp av Söderqvist, Hammer & Gren, 

(2004). 

 

För att skapa den hållbara utveckling som modellen påvisar måste någon våga ta första steget 

och visa att det är möjligt att kombinera hållbarhet och ekonomi (Sundqvist, 2008).  
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Miljöaspekt 

Den aspekt som fokuserar på organisationens direkta påverkan på den biologiska mångfalden 

kallas för miljöaspekten (Ax & Kullvén, 2016). Aspekten behandlar allt om hur 

organisationen påverkar utsläpp i luften, tillgången till rent vatten och miljön i omgivningen 

(Sloan, Legrand & Chen, 2013). Den innefattar även hur människan idag använder naturens 

resurser och hur detta påverkar utvecklingen för framtida generationers möjligheter till ett gott 

liv (Söderqvist, Hammer & Gren, 2004). Hur organisationen påverkar miljön går att mäta 

genom organisationens ekologiska fotavtryck för själva verksamheten, produkten och 

omgivningen (Sloan et al., 2013). Målet för denna dimension är att organisationer ska 

använda sig av så miljövänliga råvaror och produkter som möjligt för att minimerar utsläppen 

på miljön (Ibid). För att göra detta kan hotell och andra företag utgå från regeringens 15 

miljömål som fastslogs år 1999 (Naturvårdsverket, 2016).   

De 15 miljömålen lyder: 

 

Figur 2. 

1 Begränsad 

klimatpåverkan 

6 Säker strålmiljö  11 Myllrande våtmarker  

2 Frisk luft  7 Ingen övergödning 5  12 Levande skogar  

3 Bara naturlig 

försurning  

8 Levande sjöar och vattendrag 13 Ett rikt 

odlingslandskap 

4 Giftfri miljö  9 Grundvatten av god kvalitet  14 Storslagen fjällmiljö 

5 Skyddande ozonskikt  10 Hav i balans samt levande kust och 

skärgård  

15 God bebyggd miljö 

 

Det 16: onde och sista miljömålet som lades till år 2006 handlar om biologisk mångfald 

(Naturvårdsverket, 2016). Om miljömålen uppnås och efterföljs kommer detta generera att 

miljön skyddas (Ibid). Vilket då kan leda till att människors hälsa inte kommer till skada, 

energi och andra resurser används på ett effektivare sätt (Corell & Söderberg, 2005). För mer 

utförlig information om miljömålen se bilaga 3. För att uppnå dessa mål behöver alla företag i 

Sverige samarbeta och föregå med gott exempel (Sundqvist, 2008).  
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Energiförbrukning 

De delar i världen som har det bäst ställt ekonomiskt och socialt är även de som konsumerar 

mest elektricitet (Vives- Rego, Caschetto, Faraudo & Prior, 2008). Energikostnader brukar 

generellt sett höra till de största kostnaderna inom servicebranschen och framförallt på hotell 

(Blockhammar, 2015). Elförbrukningen i servicebranschen har ökat konstant varje år sedan 

1970- talet och anledningarna till detta är ökat behov av driftel i form av ventilation, kyla-och 

värmereglering (Ekonomifakta, 2017). Överkonsumtion av elektricitet har en komplex social 

grund som bör förstås om några förändringar ska kunna genomföras (Vives- Rego et al., 

2008). 

 

Användning av energi på hotell är väldigt individuellt beroende på hotellets storlek, klass, 

kategori och antal rum (Sloan, Legrand & Chen, 2013). De allmänna rummen på hotellet som 

till exempel restaurang, bar, lobby, spa och konferenslokaler har generellt ett högre energi 

utsläpp eftersom temperaturen i rummen regleras beroende på temperaturen ute (Ibid). 

Serviceområden såsom kök, kontor, tvättrum och tekniska områden har en väldigt hög 

energianvändning (Sloan et al., 2013). Samma författare menar även att maskiner som till 

exempel torktumlare, ugnar och fläktar är extremt energikrävande. 

 

År 2014 genomförde Alex M. Susskind en studie som jämförde energisnåla LED lampor samt 

tv-apparater mot vanliga icke miljövänliga alternativ. Denna studie visade att gästerna inte 

upplevde någon skillnad i kvalitet då 99 % av gästerna var nöjda med båda alternativen. Att 

använda sig av miljövänlig design och konstruktion ska alltså, enligt denna studie inte 

påverka gästernas uppfattning av kvalitet (Susskind, 2014). 

 

Vattenförbrukning 

År 2010 förbrukade den svenska befolkningen 2,7 miljarder kubikmeter vatten vilket är 

extremt mycket i relation till befolkningsstorleken (Moström, 2012). Hur mycket vatten som 

används inom hotellindustrin är svårt att uppskatta exakt men beräknas vara mellan 100 till 

2000 liter per gäst varje natt (Sloan, Legrand & Chen, 2013). Att det varierar så mycket inom 

just hotellbranschen beror på den stora variationen på själva hotellen (Ibid). Men gemensamt 

för alla hotell är att det finns badrum och enligt Miva (2014) kan vattenförbrukningen i ett 

badrum se ut som följande: 
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Figur 3. 

Vanlig dusch 0,2 liter per sekund 

Vanlig toalett 8 liter per spolning 

En dusch 60 liter på 5 minuter 

Ett badkar 150 liter per bad 

 

Vatten anses som en självklar del i gästens upplevelse och idag krävs en mer 

uppmärksammad uppsyn för vattenkonsumtionen, rätt utbildning för personalen, 

vattenmätning för varje våning av hotellet och ett tydligt benchmarking system (Sloan et al., 

2013). 

Svanenmärkning 

The Nordic Swan Ecolabel eller Svanenmärkning är en omfattande miljömärkning med 

specifika kriterier angående hur en verksamhet påverkar miljön generellt genom alla sina 

handlingar (Nordic-ecolabel, U.Å). Syftet med svanenmärkning inom hotellbranschen är att 

främja verksamheter med låg energiförbrukning, återvinning av avfall och källsortering, 

restaurang. De hotell som använder i hög grad ekologiska och närproducerade livsmedel samt 

har en låg vattenförbrukning och använder sig av miljövänliga kemikalier ska främjas 

(Svanen, U.Å). De viktigaste punkterna för ett hotell eller en restaurang att arbeta med är 

avfall, livsmedel, kemikalier, energi och vatten (Ibid). Dessa fyra punkter är alla av högsta 

relevans för hotell att arbeta med då just dessa påverkar miljön i störst utsträckning och 

hotellen har störst möjlighet att själva arbeta med (Svanen, U.Å). 

Sociala aspekten 

De sociala aspekterna behandlar hur organisationen påverkar sin sociala omgivning (Sloan, 

Legrand & Chen, 2013). Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle som fokuserar på 

demokrati, mänskliga rättigheter och syftar till att långsiktigt bygga ett stabilt samhälle för 

alla (Ax & Kullvén, 2016). Detta innefattar bland annat om hur hotellindustrin påverkar den 

lokala befolkningens tillvaro, till exempel genom att bidra med arbetsplatser (Sloan et al., 

2013). 
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Inom den sociala aspekten finns en del moment som bör beaktas, till exempel folkhälsan, 

lagliga rättigheter, jämställdhet, utbildning, säkerhet på arbetsplatsen samt arbetsförhållanden 

(Sloan, Legrand & Chen, 2013). Den sociala aspekten är viktig för företag, dock är den idag 

inte lika framträdande som miljöaspekten (Jones, Hiller & Comfort, 2014). De menar att 

företag och hotell istället fokuserar på social hållbarhet på arbetsplatsen där de fokuserar på 

arbete mot diskriminering och lägger ofta stor vikt vid utbildning av sin personal. Miljönytta 

(2008) menar att hotell ofta är ett samhälle i samhället vilket Jones et al. (2014) anser 

framkommer tydligt vid arbete med social hållbarhet. Hotell lägger mycket resurser inom det 

egna hotellet men blickar sällan ut i samhället i stort för att se om möjligheter finns för 

förbättring (Jones et al., 2014). 

Ekonomisk aspekt 

Att koppla samman ekonomi och människans användning av naturens resurser har sin grund i 

nationalekonomin (Söderqvist, Hammer & Gren, 2004). Nationalekonomins utgångspunkt är 

att behandla människans hushållande med knappa resurser (Ibid). Ax och Kullvén (2016) 

menar att den ekonomiska aspektens utgångspunkt är att inga ekonomiska beslut inom ett 

företag får ha en negativ eller riskera att få en negativ effekt på miljön. Samma författare 

menar även att de ekonomiska besluten ska föra samhället framåt och minimera klyftor 

mellan samhällsklasserna i största utsträckning. Den ekonomiska aspekten får alltså inte heller 

ha en negativ inverkan på den sociala aspekten (Ibid). I både nationalekonomin och den 

ekonomiska aspekten antas efterfrågan ha ett samband mellan personens välbefinnande och 

personens betalningsvilja (Söderqvist et al., 2004). På grund utav detta menar Sloan et al. 

(2013) att hotell idag utmanas varje dag med att hitta den optimala balansen mellan ekonomi 

och miljö. De flesta hotell har dock under de senaste åren märkt av lönsamheten i att använda 

sig av energi- och vatteneffektiva alternativ (Sloan et al., 2013). 

 

Att vara ett miljövänligt hotell har enligt statistik visat sig vara bra för affärerna och 

marknadsföring av både hotell och destinationer (Sloan, Legrand & Chen, 2013). Men totalt 

slängs 45 kg mat och dryck varje år i varje svenskt hushåll (Livmedelsverket, 2017). När all 

denna mat och dryck ska produceras genererar det utsläpp av växthusgaser på 442 000 ton 

(Livsmedelsverket, 2017). Att använda sig utav ekonomiska morötter kan vara det mest 

effektiva sättet för företag idag att välja miljövänliga produkter och implementera 

miljöstrategier (Corell & Söderberg, 2005). Till exempel implementerades 1975 det högst 
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effektiva producentansvaret vilket innebär att den som producerar en vara har ansvar för att 

den tas hand om på ett bra sätt för miljön (Corell & Söderberg, 2005). Detta gav även en 

effekt på avfallshanteringen inom hotell och allt fler har insett den ekonomiska nyttan i att 

återvinna det som annars hade slängts i vanliga grovsopor eller försvunnit ner i slasken (Sloan 

et al., 2013).  

Relationsbaserad marknadsföring 

Att skapa ett värde för gästen är det mest grundläggande inom marknadsföring (Christopher, 

Payner & Ballantyne, 2004). När värdet har kommunicerats till gästen ska en relation byggas 

och gästen ska ha möjlighet att integrera med hotellet (Ibid). Grönroos (2002) menar att 

relationen mellan hotellet och gästen skapas genom samspel och interaktioner. Gästen har 

förväntningar på hotellet som måste uppfyllas för att skapa en god relation (Ibid). Vid 

marknadsföring är det av vikt att hotellet har ett starkt varumärke (Martin & Isozaki, 2013). 

När ett starkt varumärke finns skapar även det en viss förväntan hos gästen (Ibid). Denna 

förväntan kan betyda att gästen vill ha ett visst värde för det denne betalar (Martin & Isozaki, 

2013). Det upplevda värdet för gästen menar Grönroos (2002) utgör grunden för 

betalningsviljan och därmed hotellets prissättning. 

Betalningsvilja och prissättning 

Prissättning är en ytterst påverkande faktor när ett hotell vill skapa lojala relationer till sina 

gäster (Tranter, Stuart-Hill & Parker, 2009). Det handlar om att hitta rätt målgrupp som 

känner att priset de betalar är optimalt för produkten (Tranter et al., 2009). Trots detta menar 

Mohammed (2010) att hotell generellt sett är väldigt traditionsbundna och gör som de alltid 

har gjort när det kommer till prissättning. För att mäta den ekonomiska nyttan kan ett hotell 

prissätta genom att använda termerna kostnadseffektivitet och kostnadsnytta. 

Kostnadseffektivisering innebär oftast att företaget ska uppnå ett visst mål, till exempel 

minska matsvinnet med x-antal ton (Söderqvist, Hammer & Gren, 2004). Många hotell har nu 

börjat tänka om när det gäller till exempel tvätt, hur ofta lakan och handdukar ska bytas 

(Sloan et al., 2013). Detta är ett bra exempel på kostnadsnytta, alltså är kostnaden till någon 

nytta för gästen eller företaget. Blir gästen mer nöjd om denne får nya handdukar varje dag 

under sin vistelse? 

 

Carlbäck och O’Neill (2011) menar att hotell idag säljer, erbjuder och producerar upplevelser 

och värde till sina gäster. Produktens värde är en avgörande del för prissättningen och hur 
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produkten kan positionera sig på marknaden (Tranter, Stuart-Hill & Parker, 2009). Vad 

gästerna uppfattar som värde är individuellt för respektive målgrupp. Men gemensamt för de 

flesta målgrupper är att de generellt sett ofta väljer alternativ som kan höja deras egen 

självbild (Ho-Kang, Stein, Yoonjoung-Heo & Lee, 2012). Om alternativet passar gästen 

menar Mohammed (2010) att gästen inte blir speciellt priskänslig. Med detta menar samma 

författare att om erbjudandet är tillräckligt tilltalande för gästen kan hotellet höja priset. 

 

Ax och Kullvén (2016) menar företag och speciellt hotell ska anpassa sig till sin valda 

målgrupps specifika önskemål. Även Best (2014) belyser att för att ett företag ska bli 

framgångsrikt ska de utgå från gästen och sätta dennes önskemål i fokus. Ax och Kullvén 

(2016) menar att hotell som visar att de tar ansvar för miljön och har ett tydligt miljöarbete 

ofta gör detta för att skapa sig en sorts legitimitet till sin målgrupp. Att arbeta på detta sätt ger 

hotellet ett försprång mot konkurrenterna då de lär känna gästen på ett annat sätt och kan 

tidigare upptäcka förändringar i gästens beteende (Best, 2014). Om ett företag står för 

någonting som gästen anser är bra för miljön, samhället eller annat som de själva står för 

tenderar de att välja detta alternativ (Ho-Kang, Stein, Yoonjoung-Heo & Lee, 2012). Detta 

innebär alltså att om hotellet har ett erbjudande som ger gästen ett värde som de uppskattar 

kan hotellet troligtvis ta ett högre pris än en konkurrent (Ho-Kang et al., 2012). 

 

Generellt sett marknadsför ofta hotell faciliteter såsom restaurang, spa eller gym för att locka 

gäster. Men Ho-Kang, Stein, Yoonjoung-Heo och Lee, (2012) menar att hotell istället borde 

marknadsföra sina miljösatsningar för att tillfredsställa gästernas psykologiska behov av att 

höja sin självkänsla och visa vad de står för som personer. Att skapa erbjudanden till specifika 

målgrupper utifrån hotellets miljöarbete kallas för den gröna relationen (Gummesson, 2002). 

Numera betraktas hotell och andra företag som satsar på miljö, närproducerade produkter eller 

hållbarhet som kvalitetsexempel (Gummesson, 2002). 

 

På sin blogg skriver Anders Johansson, en utav Sveriges mest framträdande profiler inom 

Revenue management att hotellbranschen är en bransch som har stora möjligheter för att 

samla in information om sina gäster. Detta menar han beror på att varje gäst genomför 

flertalet transaktioner i hotellets datasystem vid varje besök. Informationen som samlas i 

datasystemen innehåller kunskap om gästers intressen, behov, beteenden och betalningsvilja 

(Johansson, 2016). Genom att analysera denna information kan hotell specialutforma 

erbjudanden för varje kundgrupp och därmed ingiva en känsla till gästen att just denne är 



	 15	

speciell (Johansson, 2016). Ho-Kang, Stein, Yoonjoung-Heo och Lee (2012) menar även de 

att hotell måste marknadsföra sitt miljöarbete på olika sätt till olika målgrupper för att få det 

till något positivt. Det är inte alla gäster som upplever miljöarbete som någonting 

värdehöjande och att rikta marknadsföring om miljö till dessa gäster är då meningslöst 

(Johansson, 2016). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hotells hållbarhetsarbete påverkar gästens 

betalningsvilja. Detta för att öka förståelsen för kopplingen mellan betalningsvilja och 

hållbarhetsarbete.  

• Hur påverkar hållbarhetsarbete gästnöjdheten? 

• Vilka attribut hos ett miljövänligt hotell påverkar gästens betalningsvilja? 

 

 

Metod och material 

Den metod och det material som använts för denna undersökning kommer nedan att förklaras 

och tydliggöra genomförandet. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016) anser att det 

alltid är möjligt att anpassa ett specifikt metodval för varje individuell undersökning. Därför 

har både materialet och metoderna för denna undersökning anskaffats och bearbetats på ett 

omsorgsfullt sätt enligt tydliga kriterier. 

Litteratur- och databasinsamling 

De tryckta källorna som använts för denna studie är hämtade från universitetsbiblioteket vid 

Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. De vetenskapligt granskade artiklarna är 

hämtade från databaserna Summon och Primo. För att söka material vid databassökning 

menar Bryman (2011) att det är viktigt att noggrant utvalda sökord väljs. Ett urval av dessa 

sökord som används är Hotel experience, sustainability, WTP, hotel management, hotel 

operations, hållbarhetsarbete. När materialet har insamlats har urvalet gjorts utifrån 

uppsatsens syfte som är att ta reda på om gästens betalningsvilja påverkas av hotellens 
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hållbarhetsarbete. Att sålla information på detta sätt menar Patel och Davidson (2011) är 

viktigt då det gör att överflödig information som annars hade kunnat missleda en läsare 

försvinner. 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

För denna studie är de vetenskapligt granskade artiklar publicerade senast år 2005 och 

litteratur i form av böcker ej äldre än från år 2002. Litteratur från tidigare år än 2002 kan 

uppfattas som föråldrad. Men uppsatsförfattarna anser ändå att äldre litteratur från 2002 och 

framåt, är av vikt då denna uppsats bygger vidare på den forskning någon annan tidigare har 

tagit fram.  

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

Artiklar och litteratur från tidigare än år 2002 har valts bort då informationen kan uppfattas 

som föråldrad och ny mer relevant forskning har framkommit sen dess. Även artiklar som ej 

har blivit vetenskapligt granskade har valts bort. 

Metodval 

Metoden som använts för denna undersökning är en kvantitativ forskning i form enkäter. 

Bryman (2011) menar att kvantitativ forskning är en forskningsstrategi som riktar in sig på 

data i form av siffror. Kvantitativ forskning är ett strukturerat undersökningsalternativ som 

enkelt möjliggör undersökning av specifika sammanhang (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2016) Metodvalet är främst på grund av att tiden för studiens utförande var 

begränsat och användning av enkäter är tidseffektivt och även smidigt att bearbeta och få fram 

ett resultat (Patel & Davidson, 2011). Denna typ av kvantitativ forskning är också ekonomiskt 

lönsamt för uppsatsförfattarna (Bryman, 2011).  

Utformning av enkät 

Enkäten inleddes med tre frågor där respondenterna fick ange kön, ålder och hur ofta de 

besöker hotell. Enligt Bryman (2011) blir analysarbetet enklare om enkäten inleds med 

personliga frågor. Enligt Patel och Davidson (2011) är slutna frågor i hög grad 

standardiserade och strukturerade vilket gör det enkelt att utforma ett resultat. Det är också 

enligt Bryman (2011) ett mera pålitligt sätt att försäkra sig om respons, eftersom öppna frågor 

har större risk att förbli obesvarade. Enkäter med fasta svarsalternativ är också en snabb 
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metod för att effektivt få respons av en större mängd respondenter (Ibid). Därför utformades 

enkäten till störst del med slutna frågor. Endast en fråga var öppen och resterande tolv var 

slutna. Uppsatsförfattarna valde att ha en öppen fråga för att de svaren enligt Bryman (2011) 

är intressanta och mer personliga. 

 

Enkätfrågorna har utformats enligt en likertskala vilket innebär att frågorna är färdigt kodade 

och enkelt kan omformuleras till ett resultat (Bryman, 2011). En likertskala är enligt 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016) en typ av attitydskala där respondenterna 

ska ta ställning till ett antal påståenden. I denna undersökning har en intervallskala använts 

var det förekommer en femgradig skala (Ibid). I skalan kan respondenten välja mellan fem 

steg, från “Instämmer helt” till “Instämmer inte alls” (Ibid). Genom att använda en likertskala 

framkommer ett resultat med tydlig antydning till vad respondenten gillar och inte gillar 

(Patel & Davidson, 2011). För att få tillräckligt mycket respons har även enkäten gjorts som 

en webbenkät vilket Christensen et al. (2016) menar att är det enklaste sättet att få en stor 

mängd svar på. Webbenkäter är en snabb metod, kostnadseffektiv, bekväm, har generellt en 

större svarsfrekvens och en högre grad av anonymitet (Christensen et al., 2016). För att ta del 

av alla enkätfrågor vänligen se bilaga 1. 

Pilotstudie 

Enligt Bryman (2011) är en pilotstudie ett bra verktyg för att se över enkätfrågorna för att 

minimera risken för otydlighet eller missvisande formulering. En pilotstudie underlättar vid 

sållning av frågor som inte är relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Patel & 

Davidson, 2011). Pilotstudien utfördes på fem studenter vid Restaurang- och Hotellhögskolan 

i Grythyttan. Studenterna fick svara på de preliminära enkätfrågorna och ge respons för 

förtydligande av frågorna och strukturen. Valet att använda studenter från Restaurang- och 

Hotellhögskolan var för att få svar av respondenter med kunskap och insyn från 

hotellbranschen. 

Urval av respondenter 

Bryman (2011) anser att det vid en undersökning är ett klokt val att fokusera på en 

urvalsgrupp av respondenter. Att få svar på en enkät kan vara svårt och tidskrävande och det 

kan då vara enklast att använda sig utav ett bekvämlighetsurval (Ibid). Med 
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bekvämlighetsurval menar Bryman (2011) att respondenterna består av de som finns 

tillgängliga för stunden.  

 

Eftersom enkäten var i form av en webbenkät för att öka responsens kvantitet skickades den 

ut på sociala medier via facebook. De första frågorna var utformade så att respondenterna 

angav kön och ålder samt besvara hur många gånger de generellt bor på hotell. För denna 

fråga fanns det fem olika alternativ att välja mellan. “Aldrig, ett par gånger om året, en gång i 

månaden, flera gånger per månad eller varje vecka”. Eftersom respondenterna var av olika 

målgrupper och ålder valde uppsatsförfattarna att filtrera urvalet till de respondenterna som 

valt att de bor på hotell “en gång i månaden”, “flera gånger per månad” och “varje vecka” 

eftersom det är respondenter som bör ha en del erfarenhet av hotellvistelser och svaren då blir 

mera trovärdiga. 

Genomförande av enkät 

Enkäterna publicerades via EyeQuestion den 21/4 2017 klockan 13.48. Enkäten spreds främst 

via uppsatsförfattarnas sociala medie profiler så som facebook. På facebook spreds och 

delades enkäten i grupper med många följare. Bryman (2011) menar att sprida enkäten via 

internet främst görs för att det är ett tidseffektivt samt ekonomiskt alternativ och det är enkelt 

att nå ut till en stor målgrupp på en och samma gång. För att få en så hög svarsfrekvens som 

möjligt och att enkäten uppfattas som seriös har ett informationsblad bifogats som bilaga. 

Detta för att styrka studiens syfte samt försäkra respondenterna om anonymitet och 

konfidentialitet. Detta eftersom Bryman (2011) anser att svarsfrekvensen blir högre om 

respondenterna känner sig trygga. Informationsbladet finns som bilaga 2. 

 

Metod för dataanalys                            
För att analysera dataanalysen användes också EyeQuestion var enkäten publicerats. Genom 

EyeQuestion kunde ett resultat utläsas i ett Word- dokument, vilket underlätta avläsning och 

förtydligande av det konkreta resultatet på varje enskild fråga. Enkätens första fråga var en 

öppen fråga som respondenterna fritt fick besvara med egna ord. För att bearbeta en öppen 

fråga är det enligt Ejlertsson (2005) effektivt att kategorisera frågorna. Att kategorisera 

innebär att finna ett fåtal teman eller nyckelord i respondenternas svar och därefter gruppera 

dessa (Ibid). De resterande enkätfrågorna var slutna frågor vilka enligt Ejlertsson (2005) är 

mindre tidskrävande att processa eftersom de är färdigt kodade med de alternativ som 
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respondenterna väljer mellan. De slutna frågorna redovisades i olika tabeller för att göra 

resultatet lättläst och tydligt. För denna form av kvantitativ forskning är det viktigt med 

kriterium för mätningsvaliditet, vilket innebär att undersökningen verkligen kommer fram till 

ett resultat (Bryman, 2011). Måtten och analysen av undersökningen bör vara både reliabla 

och transparenta (Bryman, 2011).  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Att använda sig av etisk planering innebär att alla handlingar som genomförs för 

undersökningen görs med god moral (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016). 

Material som erhållits av respondenter bör hållas anonymt och konfidentiellt (Patel & 

Davidson, 2011). All text har omformulerats och bearbetats till egna ord eftersom Bryman 

(2011) anser att det är viktigt att undvika plagiat. 

 

För att genomföra denna undersökning är det enligt Bryman (2011) viktigt att ta i beaktande 

de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet kräver att alla som är 

medverkande respondenter i undersökningen är väl informerade om undersökningens syfte 

(Patel & Davidson, 2011). Samtyckeskravet innebär att alla respondenterna själva har fått 

välja över sitt deltagande (Patel & Davidson, 2011). Konfidentialitetskravet innebär att 

respondenternas personuppgifter hålls konfidentiella och nyttjandekravet kräver att all 

insamlad information enbart används för undersökningens syfte (Bryman, 2011). 

 

För att tillämpa de forskningsetiska principerna är det enligt Ejlertsson (2005) viktigt att i 

samband med enkäten bifoga ett informationsblad (se bilaga 2) som förklarar syftet med 

undersökningen. Ett informationsblad ska innehålla specifik information om enkäten, att 

deltagandet är frivilligt och att svaren behandlas konfidentiellt (Ejlertsson, 2005). 

Informationsbladet ska även berätta vem som utför och är ansvarig för enkätundersökningen 

(Ibid). Undersökningens mål är att få fram så många och trovärdiga svar som möjligt med 

hjälp av att följa de forskningsetiska principerna. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet från de 174 enkätresultat som fullständigt besvarades, resultatet 

kommer till störst del presenteras i tabellform.  

Demografisk data 

De tre första frågorna i enkäten undersökte respondenternas demografiska data så som ålder, 

kön och hur ofta de besöker hotell. Likt tabellerna nedan visar är majoriteten av 

respondenterna kvinnor. Åldern på respondenterna hade en större spridning men en knapp 

majoritet (56,89 %) var yngre än 35 år. Det som dock var gemensamt för nästan alla (94,82 

%) som genomförde enkäten var att de bor på hotell några gånger om året eller en gång i 

månaden.  

 

Tabell 1. Kön och ålder 

Man 27,01 % 

Kvinna 72,99 % 

45 år eller äldre 35,06 % 

35-45 år 8,05 % 

25-35 år 12,64 % 

18-25 år 44,25 % 

 

 

Tabell 2. Hur ofta bor du på hotell? 

Varje vecka 1,72 % 

Flera gånger i månaden 1,72 % 

1 gång i månaden 13,79 % 

Ett par gånger om året 81,03 % 

Aldrig 1,72 % 

 

Definition av miljövänligt hotell och intresse  

Efter de första frågorna inleddes enkäten med en öppen fråga för att respondenterna skulle ge 

ett eget spontant svar. Den öppna frågan löd “Vad är ett miljövänligt hotell för dig?”. Den 
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öppna frågan var inte obligatorisk men resulterade ändå sammanlagt i 146 svar, tabell 3 

presenterar en kodning av kommentarerna där likartade svar har samlats ihop och därefter 

blivit indelade i fem kategorier. Totalt svarade 146 deltagare på den öppna frågan, alltså var 

det 28 stycken som valde att inte lämna någon kommentar. De svar som har kategoriserats “ej 

kodningsbara” kan ha svarat “Vet ej” eller liknande.   

 

Tabell 4, 5 samt 6 och 7 visar det allmänna intrycket och intresset för miljömedvetna hotell. 

Det framkom att 68,97 % instämde eller instämde helt att det är viktigt att ett hotell är 

miljövänligt. Majoriteten ansåg även att det berör dem positivt om ett hotell marknadsför sig 

som miljövänligt och de hade kunnat betala mer för att bo på ett sådant hotell.  

 

Tabell 3. Vad är ett miljövänligt hotell för dig? 

 
För att ta del av alla fullständiga insamlade svar vänligen se bilaga 4. 

Tabell 4. Är det viktigt för dig att hotellet är miljövänligt?”. 

Instämmer helt 9,77 % 

Instämmer 59,2 % 

Håller varken med eller inte 26,56 % 

Instämmer inte 5,17 % 

Instämmer inte alls 2,3 % 

 

Tabell 5. Hade du kunnat tänka dig att betala mer för ett miljövänligt hotell? 

Instämmer helt 5,72 % 

Instämmer 46,55 % 

Sophantering,	slöseri,	
källsortering,	återvinning	

MiljöcertiBieringar,	svanen,	
fairtrade	

Ekologiskt,	närodlat,	mat	

Energisparande,	lampor,	el,	
uppvärmning	

Tvätt,	lakan,	handdukar,	
kemiska	medel	

16,79%	

19,84%	

16,79%	

17,55%	

28,00%	

11,45%	
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Håller varken med eller inte 26,44 % 

Instämmer inte 13,79 % 

Instämmer inte alls 7,47 % 

 

Tabell 6. Berör det dig som gäst positivt ifall hotellet marknadsför sig om miljövänligt? 

Instämmer helt 37,93 % 

Instämmer 47,13 % 

Håller varken med eller inte 9,77 % 

Instämmer inte 2,3 % 

Instämmer inte alls 2,87 % 

 

Värde av hållbarhetsarbete 

De följande fem frågorna (nr 8-12) i enkäten behandlade hur respondenter reagerar ifall hotell 

har en mindre frukostbuffé för att minska matsvinn, byter mer sällan handdukar och lakan för 

att spara på miljön, har färre lampor för att spara på el och dusch istället för badkar för att 

spara på vatten. Generellt visade sig respondenterna positiva till att hjälpa hotellen till bättre 

miljöarbete, men vissa frågor gav svar som indikerade mer än andra.  

 

Störst spridning var det på frågan som berörde frukostbuffén som visas i tabell 7. Där visade 

50 % att de hade kunnat tänka sig en mindre frukostbuffé om det underlättade för hotellet att 

spara på miljön. Men 50 % ansåg att de antingen inte hade någon åsikt (Höll varken med eller 

inte) eller instämde inte.  Likaså miljöcertifieringar (tabell 8) gav en stor spridning, men i 

motsats till föregående fråga ansåg respondenterna att det var av stor vikt (72,99 %) att 

hotellet är exempelvis svanen eller fairtraidemärkt.  

 

Tabell 7. Skulle du som gäst reagera positivt om hotellet erbjöd en mindre frukostbuffé under 

din hotellvistelse för att spara på miljön? 

Instämmer helt 12,64 % 

Instämmer 37,36 % 

Håller varken med eller inte 10,92 % 

Instämmer inte 31,03 % 
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Instämmer inte alls 8,05 % 

 

Tabell 8. Tycker du som gäst att det är viktigt att hotellet har miljöcertifieringar så som 

Svanen eller fairtrade? 

Instämmer helt 29,31 % 

Instämmer 43,68 % 

Håller varken med eller inte 19,54 % 

Instämmer inte 3,45 % 

Instämmer inte alls 4,02 % 

 

De resterande fyra frågorna hade en mindre spridning och respondenterna visade på en hög 

acceptans då största delen antingen instämde eller instämde helt. Den fråga som visade på 

högst acceptans var frågan angående dusch eller badkar (tabell 12). Totalt av alla 

respondenter var det 83,34 % som instämde eller instämde helt i att de kunde tänka sig att 

använda en dusch istället för ett badkar för att spara på vatten.  

 

Tabell 9. Skulle du som gäst reagera positivt om du inte fick lakanen utbytta varje dag under 

din hotellvistelse för att hotellet vill spara på miljön? 

Instämmer helt 40,8 % 

Instämmer 38,51 % 

Håller varken med eller inte 11,49 % 

Instämmer inte 5,75 % 

Instämmer inte alls  3,45 % 

 

Tabell 10. Skulle du som gäst reagera positivt om du inte fick handdukar utbytta varje dag 

under din hotellvistelse? 

Instämmer helt 46,55 % 

Instämmer 31,61 % 

Håller varken med eller inte 9,2 % 

Instämmer inte 8,62 % 

Instämmer inte alls  4,02 % 
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Tabell 11. Skulle du som gäst kunna tänka dig att ha färre antal lampor på hotellrummet, men 

fortfarande betala standardpris för att hjälpa hotellet att spara el? 

Instämmer helt 24,14 % 

Instämmer 46,55 % 

Håller varken med eller inte 15,52 % 

Instämmer inte 9,2 % 

Instämmer inte alls 4,6 % 

 

Tabell 12. Skulle du som gäst kunna tänka dig att använda en dusch istället för ett badkar på 

ett hotell för att spara vatten? 

Instämmer helt 54,6 % 

Instämmer 28,74 % 

Håller varken med eller inte 9,2 % 

Instämmer inte 5,17 % 

Instämmer inte alls 2,3 % 

 

Betalningsvilja för miljövänligt  

De sista tre frågorna i enkäten inriktade sig på den faktiska betalningsviljan för miljövänliga 

hotell. Frågorna var utformade så att respondenterna fick välja om de hade kunnat tänka sig 

att betala mer, mindre eller samma pris för att miljövänligt hotell.  

 

Tabell 13. Skulle du som gäst välja ett miljövänligt hotell framför ett inte miljövänligt hotell 

om priset var det samma? 

Instämmer helt 50,57 % 

Instämmer 29,31 % 

Håller varken med eller inte 17,82 % 

Instämmer inte 1,72 %  

Instämmer inte alls 0,57 % 

 

Tabell 14. Skulle du som gäst välja ett miljövänligt hotell framför ett inte miljövänligt hotell 

om det miljövänliga var dyrare? 
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Instämmer helt 6,72 % 

Instämmer 27,59 % 

Håller varken med eller inte 36,78 % 

Instämmer inte 20,69 % 

Instämmer inte alls 8,62 % 

 

Tabell 15. Skulle du som gäst välja ett miljövänligt hotell framför ett inte miljövänligt hotell 

om det miljövänliga var billigare? 

Instämmer helt 64,37 % 

Instämmer 22,41 % 

Håller varken med eller inte 11,49 % 

Instämmer inte 0,57 % 

Instämmer inte alls 1,15 % 

Sammanfattning av resultatet 

Generellt sett har enkäten gett indikationer till att respondenterna är positivt inställda till 

miljövänliga hotell. De har förknippat miljövänliga hotell med nyckelord såsom källsortering, 

miljöcertifiering, marknadsföring, energibesparing, tvätt och ekologiskt. Att hotell har 

miljöcertifieringar ansåg respondenterna var av vikt.  

 

Det var till störst del kvinnor som deltog i enkäten men åldrarna varierade mycket. Den allra 

största delen respondenter besöker hotell någon gång om året och de anser att det är relativt 

viktigt att hotellet de då besöker är miljövänligt. Att hotell marknadsför sig om miljövänliga 

anser respondenterna är något positivt. De ställer sig även positivt till att ha en mindre 

frukostbuffé och färre antal lampor på rummet för att spara på el. Respondenterna har heller 

inte visat missnöje över att använda dusch istället för badkar för att kunna spara in på vatten. 

Det framkommer även att respondenterna kan tänka sig att behålla samma lakan och 

handdukar under sin hotellvistelse för att spara in på tvätt.  

 

När det kommer till betalningsvilja visade respondenternas svar tydligt att de hade valt ett 

miljövänligt hotell om det var billigare eller hade samma pris än ett annat, inte miljövänligt 

alternativ. Men när det miljövänliga alternativet blev dyrare än det inte miljövänliga var det 

färre respondenter som instämde eller instämde helt.  
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Resultatdiskussion 
56,89 % av respondenterna var yngre än 35 år, vilket kan ha spelat roll för studiens resultat. 

En yngre publik tenderar att vara mer välinformerad och medveten om miljöproblem. Precis 

som Ho-Kang, Stein, Yoonjoung-Heo och Lee (2012) menar väljer generellt sett de flesta 

gäster det alternativ de anser att höjer deras självbild. Om då den yngre publiken ser 

miljöfrågan som intressant och viktig kan de då välja miljövänliga alternativ för att visa för 

andra att de gör “rätt”. Att 81 % av respondenterna endast bor på hotell ett par gånger om året 

kan även ha påverkat deras sätt att svara. Om en person bor på hotell varje vecka kan denne 

ha andra preferenser än någon som bor på hotell mer sällan. 

Medvetenhet 

Respondenterna som deltog i enkätundersökningen visade stor förståelse för människans 

inverkan på naturen. I den öppna frågan framkom en stor variation på vad respondenterna 

tycker är ett miljövänligt hotell då allt från avfallshantering till energiförbrukning till 

utbildning av personal nämndes. Tillväxtverket (2017) visade i sin undersökning att antal 

övernattningar ökade med 1,8 miljoner från 2015 till 2016. Alltså är det fler människor som 

reser varje år och dessa resenärer blir allt mer medvetna om sin miljöpåverkan. Totalt svarade 

69 % av respondenterna att de instämmer eller instämmer helt på frågan “är det viktigt för dig 

att hotellet är miljövänligt?” vilket åter styrker det faktum att den yngre publiken är positivt 

inställda till att hjälpa företag att hjälpa miljön.  

 

Målet för miljöaspekten för ett hotell är att använda sig utav miljövänliga råvaror och 

produkter för att minimera utsläppen på miljön (Sloan, Legrand & Chen, 2013). Regeringens 

16 miljömål fokuserar på relativt likartade områden som miljöaspekten vilket även 131 utav 

respondenterna nämnde på ett eller annat sätt under den öppna frågan. Till exempel svarade 

cirka 30 % av respondenterna att ett miljövänligt hotell ska hantera tvätt och kemiska medel 

på ett miljövänligt sätt. Detta kan direkt kopplas till flera miljömål såsom, bara naturlig 

försurning eller ingen övergödning. Alla miljömål finns i bilaga 3. 
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22 av respondenterna som angav svar på den öppna frågan ansåg att ett hotell som sparar på 

energi genom miljövänliga alternativ på lampor, uppvärmning eller använder sig utav 

förnybar el är ett miljövänligt hotell. Trots att detta är någonting som respondenterna och 

därmed gäster på hotell ser som viktigt fortsätter elförbrukningen att öka inom 

servicebranschen (Ekonomifakta, 2017). Denna överkonsumtion av el menar Vives- Rego, 

Caschetto, Faraudo och Prior (2008) beror på att Sverige är ett land som har det gott ställt rent 

ekonomiskt. Men studien genomförd av Alex M. Susskind (2014) visar det som framkommer 

i den öppna frågan, gäster är lika nöjda med ett miljövänligt alternativ som inte miljövänliga.  

 

Även fråga 10 i enkäten “Skulle du som gäst kunna tänka dig att ha färre antal lampor på 

hotellrummet, men fortfarande betala standardpris för att hjälpa hotellet att spara el?” visar 

att gästerna är villiga att hjälpa hotellen att spara el. Närmare 71 % av respondenterna svarade 

att de instämde helt eller instämde på den frågan. Det som kan försvara hotellens agerande är 

att Sloan, Legrand och Chen (2013) menar att det generellt sett är större maskiner såsom 

torktumlare, ugnar och fläktar som är energikrävande och inte själva hotellrummen som 

förbrukar mest el. Men att en övervägande majoritet anser att de kan tänka sig färre lampor på 

rummen bör hotell ta i beaktning i sitt arbete med att minimera elförbrukningen. 

Påverkar hållbarhetsarbete gästnöjdheten? 

Som tidigare nämnt gjorde Alex M. Susskin (2014) en studie där energisnåla lampor och tv-

apparater ställdes mot inte miljövänliga alternativ. I den studien ansåg 99 % av 

respondenterna att det inte påverkade deras nöjdhet under hotellvistelsen. Liknande resultat 

visades även i undersökningen gjord av uppsatsförfattarna med undantag på en fråga. 

 

Den fråga som gav ett annorlunda resultat i jämförelse med Alex M. Susskin var den som 

visas i tabell 7, “Skulle du som gäst reagera positivt om hotellet erbjöd en mindre frukostbuffé 

under din hotellvistelse för att spara på miljön?”. Här visade exakt 50 % att de kan tänka sig 

en mindre frukostbuffé och exakt 50 % ansåg att de antingen varken höll med eller inte eller 

att de inte instämde. Detta är utav intresse då 17,55 % anser att det viktigaste för att definiera 

ett miljövänligt hotell är att de använder sig av ekologisk eller närodlad mat. Detta var alltså 

den enda frågan som skapade en tydlig för och emot sida och detta är någonting hotell absolut 

bör ha med sig. Söderqvist, Hammer och Gren (2004) talar om kostnadseffektivisering i 

jämförelse med kostnadsnytta. De menar att kostnadseffektivisering handlar om att hotell 



	 28	

sätter upp kvantitativa mål och kostnadsnytta handlar om att ta reda på om målet verkligen är 

effektivt. Ett hotell kan till exempel anse att det är kostnadseffektivt att ha en mindre 

frukostbuffé, men det blir inte kostnadsnyttigt då det kan påverka gästens nöjdhet. 

Kan hotellen höja priset om de arbetar med hållbarhet? 

Mohammed (2010) menar att hotell generellt sett är väldigt traditionsbundna och gör som de 

alltid har gjort när det kommer till prissättning. Detta kan ses som föråldrat och det som denna 

studie visar är att respondenterna är positivt inställda till miljövänliga hotell. Därför bör hotell 

utgå från det som Carlbäck (2011) säger när han menar att hotell idag, säljer, erbjuder och 

producerar upplevelser och värde till sina gäster. Produktens värde är och ska vara en 

avgörande del för prissättningen och hur produkten ska positionera sig på marknaden 

(Tranter, Stuart-Hill & Parker, 2009). De menar att vad gästerna uppfattar som värde är 

individuellt för respektive målgrupp. 

 

De yngre medverkande som deltog i undersökningen visade sig vara positivt inställda till att 

få lakanen bytta mer sällan under sin vistelse, använda dusch istället för badkar och de ansåg 

även att handdukarna på rummet ej behöver bytas varje dag. Ax och Kullvén (2016) menar 

tillsammans med Best (2014) att för att ett hotell ska bli framgångsrikt måste de sätta gästen 

och dennes önskemål i fokus. Genom att lära känna sin målgrupp menar Best (2014) att ett 

hotell får ett försprång gentemot sina konkurrenter. För att kunna ta ett högre pris måste 

erbjudandet vara tillräckligt specifikt och tilltalande för målgruppen (Mohammed, 2010). Om 

alternativen passar gästen tillräckligt bra och denne känner att erbjudandet är till för just dem 

blir de inte speciellt priskänsliga (Ibid).  

 

De tre sista frågorna i enkäten var utformade för att se om respondenterna kunde tänka sig att 

välja ett miljövänligt hotell om det var billigare, hade samma pris eller var dyrare än ett annat 

inte miljövänligt hotell. Just respondenterna som deltog i enkäten visade tydligt att de hade 

valt ett miljövänligt hotell om priset var det samma eller billigare men endast 34,31 % hade 

valt det miljövänliga alternativet om det var dyrare. Det upplevda värdet för gästen menar 

Grönroos (2002) utgör grunden för betalningsviljan och därmed hotellets prissättning. 

Förväntan som skapas hos gästen genererar att gästen önskar ett visst värde för det denne 

betalar (Martin & Isozaki, 2013). Tabell 9, 10, 11 och 12 visade att den unga målgruppen som 

deltog i enkäten inte ser dusch istället för badkar, ej bytta lakan varje dag under vistelsen eller 
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färre lampor på rummet som värdeminskande. Alltså är detta någonting som ett hotell istället 

kan framhäva som värdehöjande. Detta nya värde menar Christopher, Payner och Ballantyne 

(2004) tydligt ska kommuniceras till gästen för att skapa en god relation. 

Metod- och materialdiskussion 
Detta avsnitt presenterar användning av metod- och material. Analys av litteratur- och 

databasinsamling samt enkät undersökningens genomförande.  

Litteratur- och databasinsamling 

Litteraturen som använts för denna studie är främst tryckta källor från universitetsbiblioteket 

vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. Eftersom studiens ämne är relativt aktuellt 

och nya källor hela tiden uppkommer valde uppsatsförfattarna att ha inklusionskriterier där 

tryckta källor inte bör vara publicerade innan år 2002 och vetenskapliga artiklar senast år 

2010. För att skapa en så trovärdig studie som möjligt ansåg uppsatsförfattarna att denna 

kombination av källor gav ett tillräckligt djup för ämnet i fråga ur flera perspektiv. 

Vetenskapliga artiklarna hämtades ur databaserna Summon och Primo, dessa databaser 

används av alla de största universiteten och ansågs därför vara pålitliga. Sökorden som 

användes för att finna de vetenskapliga artiklarna var blandade begrepp på engelska och 

svenska. På det sättet fick uppsatsförfattarna fram en blandning mellan nationella och 

internationella källor. 

Pilotstudie 

Pilotstudien utfördes på fem studenter vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. 

Studenterna var utvalda från tre av fyra program skolan erbjuder, Hotell och Värdskap, 

Kulinarisk kock och måltidskreatör samt Sommelier. Genom att göra pilotstudie på 

respondenter som studerar inom restaurang- och hotellbranschen ansåg uppsatsförfattarna att 

respondenterna har branschkunskaper och även insyn från tre olika program. 

Uppsatsförfattarna valde även att använda respondenter som alla studera sin sista termin 

eftersom de har mera erfarenhet än andra studenter. En pilotstudie är enligt Bryman (2011) 

väsentlig att utföra för att försäkra att enkätfrågorna är tydligt formulerade. Efter att 

pilotstudien var genomförd fick uppsatsförfattarna omformulera några av frågorna samt ändra 

benämning av alternativen på likertskalan. 
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Utformning av enkät 

Enkäten inleddes med några personliga frågor eftersom Bryman (2011) anser att det är 

intressant att se en skillnad i svaren beroende på ålder och kön samt hotell erfarenhet från 

tidigare. De personliga frågorna var obligatoriska för att kunna svara på resterande delar i 

enkäten. De personliga frågorna påverkade inte anonymitet för respondenterna. Enkäten 

innehöll enbart en öppen fråga eftersom de frågorna har högre risk att förbli obesvarade 

(Bryman, 2011). Däremot menar också Bryman (2011) att öppna frågor ger mer personliga 

svar ur respondenternas egen synvinkel. Den öppna frågan fick lägre svarsfrekvens än de 

slutna frågorna men de 146 svar den medförde var ytterst beskrivande och användbara för 

studiens syfte. De resterande 12 frågorna var slutna och även omöjliga att lämna obesvarade. 

Likertskalan som användes för de slutna frågorna hade dock ett svarsalternativ, “Håller 

varken med eller inte” för de respondenter som inte kände att de kunde uppge ett svar. 

Likertskalan hade fem kodade alternativ. En likertskala är enligt Christensen, Engdahl, Grääs 

och Haglund (2016) en attitydskala där respondenterna väljer alternativ enligt vad de själva 

har för värderingar och inställning till påståendena. Det som kunde ha gjorts annorlunda i 

enkäten var att svarsalternativet “håller varken med eller inte” kan ha misstolkats av 

respondenterna. Det vore kanske bättre att ha tagit bort det svarsalternativet och ersatt med 

“vet ej” eller “har ingen åsikt”.  

Urval 

Eftersom enkäten spreds via internet och uppsatsförfattarnas facebook- profiler nåddes en 

relativt bred målgrupp av respondenter. Urvalet för enkäten var ett bekvämlighetsurval och 

det var inte möjligt för uppsatsförfattarna att påverka vem som svarade eller inte svarade på 

enkäten. Respondenterna fick som tidigare nämnt ange kön och ålder. Utav de deltagande 

respondenterna framkom det att majoriteten var kvinnor och cirka 45 % var mellan 18 och 25 

år.  Det som bör uppmärksammas är att respondenternas ålder var relativt låg. 56,89 % var 

under 35 år eller yngre vilket kan ha påverkat studiens resultat. Detta då Bryman (2011) 

menar att människor i olika åldrar tenderar att ha olika preferenser och ger därmed olika svar.   

 

Genomförande av enkät 

Enkäten avslutades den 1/5 2017 kl 12.47 och fanns då inte tillgänglig på uppsatsförfattarnas 

social medier. De totala antalet enkätsvar blev 252 men eftersom 78 inte var fullständiga 



	 31	

exkluderades dessa, därmed användes totalt 174 svar för undersökningen. Enligt Bryman 

(2011) är det både ekonomiskt samt tidseffektivt att sprida en enkät via internet. Enkäten var 

tillgänglig i tio dagar och spred sig snabbt genom facebook delningar samt olika facebook- 

grupper som berör restaurang- och hotellbranschen. Webbenkäten var ekonomiskt sett ett bra 

alternativ då den inte kostade någonting för uppsatsförfattarna att genomföra. 

 

Bortfallet på 78 enkätsvar kan ha påverkat resultatet då det är 30 % av det totala deltagandet. 

Att ett så stort bortfall framkom kan bero på flera olika orsaker. Bryman (2011) menar dock 

att vid enkätstudier är det ett vanligt problem med ett stort bortfall.  

 

Metod för dataanalys 

För att sammanställa dataanalysen användes återigen EyeQuestion. Detta program har olika 

funktioner för att utläsa resultat och det var möjligt att hämta datan ur ett Word- format. Från 

ett Word- format var det enkelt för uppsatsförfattarna att utläsa och bearbeta svaren då 

resultatet redovisades procentuellt enligt vilka alternativ respondenterna valt, den öppna 

frågan redovisades i fulltext och kodades sedan olika kategorier. Vid kodningen 

kategoriserades svaren i fem kategorier. Kategorierna innehöll ett antal nyckelord som 

återfanns i varje kommentar från respondenterna. De kommentarer som inte gick att avläsa in 

lades i en egen kategori (kategori 6) och döptes till ej placerbara. 

1. Sophantering, slöseri, källsortering 

2. Miljöcertifieringar, Svanen 

3. Ekologiskt, Närodlat, Mat 

4. Energisparande, Lampor, El, uppvärmning 

5. Tvätt, Lakan, Handdukar, Kemiska medel 

6. Ej placerbara 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
För denna studie tillämpades de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). Dessa 

krav tillämpades genom att alla respondenter som deltog i enkätundersökningen var väl 
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informerade om studiens syfte genom ett informationsblad bifogat i enkäten. Deltagandet i 

enkätundersökningen var totalt frivilligt och respondenterna kunde när som helst avbryta sin 

medverkan. Eftersom resultatet på enkätundersökningen visade att 78 respondenter inte 

avslutat sina enkätsvar valde uppsatsförfattarna att utesluta dessa svar i undersökningen. 

Konfidentialkravet tillämpades genom att ingen respondent tvingades uppge personlig 

information. Hela enkäten var anonym och respondenternas identitet var omöjlig att 

identifiera. 

Forskningsetisk uppföljning 
För denna studie har uppsatsförfattarna använt tydliga inklusions- och exklusionskriterier för 

att finna lämplig litteratur för undersökningens syfte. För de vetenskapliga artiklarna 

användes en sökmatris (se bilaga 5) för att förtydliga hur artiklarna funnits och genom vilka 

sökord. De vetenskapliga artiklarna har inte varit publicerade innan år 2005 för att 

uppsatsförfattarna ansåg att den formen av information bör vara relativt uppdaterat för syftet i 

fråga. 

   

  

Slutsats 
Ett hotell kan påverka gästens betalningsvilja genom sitt hållbarhetsarbete om det är 

hållbarhetsarbetet som skapar värde för gästen. Studien visade att den unga målgruppen som 

deltog var väl insatta i miljöproblematiken och var villig att hjälpa hotell att bli mer 

miljövänliga. Dock visade studien även att respondenterna var priskänsliga och var ej villiga 

att betala ett högre pris. För att påverka gästens betalningsvilja måste hotellen veta vad gästen 

ser som värde och erbjuda en upplevelse som motsvarar deras förväntningar. Det som 

framkom var att respondenterna värderade dusch högre än badkar, kan tänka sig färre lampor 

på rummen och ser det som positivt om hotellen uppmanar till att inte byta lakan och 

handdukar varje dag. Detta kan då hotell undersöka vidare för att se om dessa attribut är 

värdehöjande för just deras gäster och därmed kan påverka betalningsviljan.  

 

Däremot visade respondenterna att de inte hade uppskattat om hotellet hade minskat utbudet 

vid frukosten för att arbeta mer hållbart. Alltså måste ett hotell undersöka vad det är som är 

värdehöjande för deras gäster för att kunna höja sitt pris.  
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Praktisk användning och vidare forskning 
Ax och Kullvén (2016) diskuterar de tre olika aspekterna av hållbarhet, ekonomisk-, miljö- 

och social hållbarhet i boken den nya ekonomistyrningen. Denna uppsats har fokuserat på 

relationen mellan miljö - och den ekonomiska aspekten. Vid ett annat tillfälle hade det varit 

intressant att bygga vidare på det som framkommit vid denna undersökning och ge den 

sociala aspekten ett större utrymme. Att fokusera på miljön genom certifieringar såsom 

svanen och att uppmana gästen till att använda samma handduk flera dagar under vistelsen 

börjar bli vardagsmat och är inte lika intresseväckande längre. Men skulle gästen påverkas på 

ett annat sätt och vara villig att betala ett högre pris om hotellet arbetade för den sociala 

aspekten istället? 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 

1. Ange kön 

2. Ange ålder 

3. Hur ofta bor du på hotell? 

4. Vad är ett miljövänligt hotell för dig? 

5. Är det viktigt för dig att ett hotell är miljövänligt?  

6. Hade du kunnat tänka dig att betala mer för att bo på ett miljövänligt hotell? 

7. Berör det dig som gäst positivt om ett hotell marknadsför sig som miljövänligt? 

8. Skulle du som gäst reagera positivt om hotellet erbjöd en mindre frukostbuffé under 

din hotellvistelse för att spara på miljön? 

9. Skulle du som gäst reagera positivt om du inte fick lakanen bytta varje dag under din 

hotellvistelse för att hotellet vill spara på miljön? 

10. Skulle du som gäst kunna tänka dig att ha färre antal lampor på hotellrummet, men 

fortfarande betala standardpris för att hjälpa hotellet att spara el? 

11. Skulle du som gäst kunna tänka dig att använda en dusch istället för ett badkar för att 

hjälpa hotellet att spara vatten? 

12. Skulle du som gäst reagera positivt om du inte fick handdukarna utbytta varje dag 

under din hotellvistelse för att hotellet vill spara på miljön?  

13. Tycker du som gäst att det är viktigt att hotellet har miljöcertificeringar, så som 

svanen eller fairtraide? 

14. Skulle du som gäst välja ett miljövänligt hotell framför ett inte miljövänligt hotell om 

det miljövänliga var billigare? 

15. Skulle du som gäst välja ett miljövänligt hotell framför ett inte miljövänligt hotell om 

priset var det samma? 

16. Skulle du som gäst välja ett miljövänligt hotell framför ett inte miljövänligt hotell om 

det miljövänliga var dyrare?
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Bilaga 2 
Informationsblad 
Restaurang- och hotellhögskolan, 
Örebro universitet 2017-04-21 
  
Informationsblad om undersökning för examensarbete 
 
Påverkar hotellens miljöarbete gästens betalningsvilja? 
  
Vi heter Kira Hasselblatt och Lovisa Ortvall och studerar vår sista termin på Hotell och 
värdskap programmet vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Vårt examensarbete 
undersöker ifall miljöarbete på hotell påverkar gästens betalningsvilja. 
  
Bakgrund till projektet 
Intresset för att undersöka gästers betalningsvilja i kombination med hotellens miljöarbete 
uppkom under hösten 2016. Vi diskuterade om och hur miljöarbete på hotell påverkar 
lönsamheten eller inte. Att spara pengar genom att installera miljövänliga lampor är en sak. 
Men genererar det mer pengar in till hotellen genom att marknadsföra sig som miljövänligt? 
Alltså, påverkar hotellens hållbarhetsarbete gästens betalningsvilja? 
  
Era rättigheter 
Undersökningen är frivillig och ni väljer själva över ert deltagande. Er identitet är skyddad 
och hela enkäten är anonym. Ingen information om ert deltagare kommer att sparas eller vara 
synlig för någon. 
  
Ifall ni vill läsa det färdiga resultatet av studien har ni möjlighet att kontakta oss efter den 2 
juni 2017. Studien kommer också publiceras i DiVA’s databas. 
  
  
Kursansvarig för detta projekt är Professor Åsa Öström 
asa.ostrom@oru.se  
  
Handledare för detta projekt är Mats Carlbäck 
mats.carlback@oru.se  
 
Kira Hasselblatt 
kira.hasselblatt@gmail.com 
  
Lovisa Ortvall 
lovisaortvall@gmail.com
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Bilaga 3 
Förklaring av miljömål 

Följande information kommer från Miljömål.se (2016). Länk: 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/  

1 Begränsad klimatpåverkan 

Detta klimatmål handlar om att människan ska minska utsläppet av koldioxid (växthusgaser) 

till en nivå där klimatsystemet inte påverkas på ett farligt sätt.  

2 Frisk luft 

När målen sattes fanns det för mycket luftföroreningar i luften vi människor, djur och växter 

får i oss varje dag. Målet är att 2020 ha frisk luft som inte skadar eller påverkar livskvalitén 

för alla som lever på jorden.  

3 Bara naturlig försurning 

Att sjöar och marker är sura är helt normalt men allt eftersom människan har påverkat jorden 

har regn och snö haft en mer försurande effekt än normalt. Denna försurning påverkar både 

djur- och växtlivet på ett negativt sätt. 2020 ska inget nedfall göra att sjöar och marker 

försuras i en snabbare takt än naturligt. 

4 Giftfri miljö 

Ämnen som skapats eller utvunnits av människan som är giftiga i den form att de kan hota 

eller påverka den biologiska mångfalden och/eller människors hälsa ska 2020 vara så nära 0 

som möjligt.  

5 Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet som skyddar allt levande mot skadlig strålning från solen har under en lång 

period försvagats. Målet är att 2020 ha ett fullgott skydd mot denna strålning genom att 

ozonskiktet ska ha återhämtat sig till sin en gång fulla potential.  

6 Säker strålmiljö 

Strålning är egentligen en naturlig del i människors liv. Men allt efter som att tekniken har 

utvecklats har människan lärt sig att utnyttja strålningen till sin egen fördel. Viss del av denna 

strålning kan vara skadlig och målet är att denna strålning inte ska ha en negativ påverkan på 

den biologiska mångfalden.  

7 Ingen övergödning 

Övergödning kommer från att människan släpper ut för mycket fosfor och kväve som hamnar 

i vatten och marker. Övergödning leder till att algblomning ökar och det uppstår syrebrist. 

Detta kan i värsta fall leda till att växtligheten och djuren som lever i vattnet eller i marken 
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dör. Målet är att de gödande ämnena ska vara i så låga halter att de inte har någon negativ 

påverkan på djur- och växtlivet och det ska finnas en möjlighet att använda vattnet och 

marken på att allsidigt sätt.  

8 Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag är under stor påverkan av människans framfart. För att detta miljömål 

ska uppnås ska det inte finnas någon negativ påverkan på växt- eller djurliv i Sveriges 

vattendrag.  

9 Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ligger som grund till att människor, djur och växter har dricksvatten. Därför är 

det av yttersta vikt att grundvattnet är av god kvalitet för fortsatt gott liv för allt levande på 

jorden.  

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Utsläpp av näringsämnen, fiske och spridning av miljögifter har påverkat haven och 

skärgårdarna på ett negativt sätt och stört den biologiska mångfalden. Målet är att haven i 

Sverige ska ha en långsiktig och hållbar produktionsförmåga. Kuster och skärgårdar ska ha en 

hög grad av biologisk mångfald.  

11 Myllrande våtmarker 

Citat från miljömål.se (2016) "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 

12 Levande skogar 

Sveriges yta är till 50% täckt av skog. Denna skog har under en längre period påverkats 

negativt att industrin, utsläpp och miljögifter. Måltet är att all svensk skog ska ha en hög grad 

av biologisk mångfald och kulturvärden bevaras.  

13 Ett rikt odlingslandskap 

Citat från miljömål.se (2016) "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 

produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

och kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 

14 Storslagen fjällmiljö 

Den typiska fjällmiljön är ovanlig och mycket känslig för förändringar. Teknik i form av 

vattenkraft, vindkraft och gruvmiljöer kan ha en negativ påverkan på fjällmiljön. År 2020 är 

målet att den svenska fjällmiljön ska ha en hög grad av biologiskt mångfald i sin ursprungliga 

form. All verksamhet i fjällmiljö måste därför anpassas och ta hänsyn till detta mål. 

15 God bebyggd miljö 

Den bebyggda miljön i form av städer och tätorter ska ha en god livskvalitét utan att påverka 
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miljön på ett negativt sätt. Den naturen och de kulturvärden som finns i området ska tas hand 

om på ett gott sätt och byggnationer som görs ska ha en långsiktig god hushållning av 

naturresurserna.  

16 Biologisk mångfald 

Citat från miljömål.se (2016) “Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 

samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 

natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd.
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 Bilaga 4 
Enkätsvar – öppna frågan 
Panelist Remark 
A0003 Använder solpaneler vid möjlighet för att tex värma varmvatten, använder 

närproducerade råvaror och lokala samarbetspartners 
A0005 Hotellet har ett klart miljöprogram och en process som beaktar miljön på olika sätt 
A0006 Ett hotell som har en "miljöstämpel" och aktivt jobbar för att förbättra miljön i 

både närområdet och omvärlden 
A0008 Luomu mat och miljövänliga material 
A0009 Ett medvetet hotell som tänker på var de köper in sin energi ifrån, sin 

energiförbrukning, använder sig av miljövänliga produkter och köper 
närproducerad mat 

A0011 Ett hotell där man tänker på återvinning samt köper organiska råvaror till 
matlagning 

A0013 Fräsht och snyggt 
A0014 Viktigt för mig är att man inte använder så starka rengöringsmedel och att maten är 

ekologiskt. Jag njuter extra mycket när man använder sig av ekologiska material 
och värmer hotellet genom jordvärme. Allt som hotellet väljer för en ekologisk 
lösning 

A0015 Ett miljövänligt hotell ska ha tänkt på vad som är slöseri, definierat ordet och 
arbetar aktivt för hållbarhet i alla delar av företaget. 

A0016 Svanenmärkt, ekologisk mat 
A0017 Sitter lappar i badrummen där det står att om man vill ha sin handduk bytt får man 

lägga den på golvet, samt att det står lite om deras miljöombyte. 
A0018 Ett hotell som gör endel beslut baserat på Vad som är bra för miljön. 
A0019 När de medvetet berättar för gästerna att de tänker miljövänligt- de tvättar bara 

handukar som lagts för tvätt o strömen stängs när man går ut...tror då att de tänkt 
väl 

A0021 Sparar på tvätten, har inte engångs tvålar och schampoo 
A0023 Ett hotell som tydligt informerar att de har en miljöpolicy. Ett hotell som väljer 

närproducerade råvaror i sin restaurang, och ekologiskt där det är vettigt. Som 
aktivt följer sin policy (ex INTE byter ut handdukarna om de hänger på kroken) 

A0024 Ett hotell som använder sig av de resurser som finns tillbuds, tex solenergi, sparar 
på vattenförbrukningen handdukar behöver inte bytas varje dag. Lokala råvaror. 

A0025 Använder närproducerad mat. Byter inte lakan o handdukar hela tiden. Anväder 
mindre plast 

A0026 Ett hotell som arbetar för att minimera sin dagliga miljöpåverkan, till exempel 
genom att inte använda engångsartiklar. 

A0027 En hotell som tar alla delar av miljön i beaktning 
A0028 Ett hotell ej byter handdukar o dyl varje dag. 
A0029 Ett hotell som är miljövänligt.. duh... jkjk Det är självklsrt för ett miljövänligt 

hotell att spara på el och servera ekologist. 
A0030 Ett som inte smutsar ner sin miljö omkring, tex alphotell och strandhotell. 

Undviker plastförpackningar i rum o matsal, uppmanar till att använda handdukar o 
sängkläder mer än en dag. 

A0031 Att de tänker på sortering, tvätt mm. De ska ha stämpel för det också, inte bara 
något de säger. 
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A0032 Ett hotell där lamporna inte går igång utan kortet, där handdukarna inte byts ut 
varje dag, där det serveras ekologisk och närodlad mat 

A0033 Energispar både på glödlampor och vatten. Matavfall sorteras för sig och 
tvättmedel ska vara miljömärkt. Maten serveras ekologiskt och endast miljömärkta 
fiskar o skaldjur och kravmärkta gårdar för grönsaker o kött. Även dryck kan vara 
ekomärkning. 

A0034 Ett sånt hotell som gör så mycket som möjligt för att spara på energi, använda 
ekologiska produkter osv 

A0035 Smart recycling, klimatsmart mat, grön energi - och att låta gäster göra det själv 
som de lätt kan göra 

A0036 att hotell strävar undvika tex tvätt av handdukar sängkläder dagligen ifall man bor 
mer än 1 natt matsortimentet är uttänkt, ekologiskt närproducerat och gott 

A0037 - som inte byter ut handdukar förrän gästen själv visar att hen önskar det (genom 
att t.ex. då lämna handduken på golvet - som inte "som default" har 
luftkonditioneringen på hela tiden - som är planerat så att gästerna hellre går än 
åker hiss 

A0038 Ett hotell som inte överstädar, byter ut lakan + handukar varje dag. Morgonmål är 
gjort på ort o ställe. Så lite färdiga grejor som möjligt. 

A0039 Ett hotell som tänker på miljön allt från möbler, inredning, varor till mat och 
sophantering 

A0040 Förnybar el, ekologisk mat, spara på tvätt 
A0041 Tjah, jag tror inte att det finns. Men möjligtvis kan man hävda att det är sådana 

som arbetar aktivt för att minska på miljöbelastningen. 
A0042 Ett hotell där man gör medvetna miljöval. 
A0043 Ett hotell som återvinner sina sopor, återfyller schampoo, tvålflaskor etc. Om det 

ska var ännu miljövänligare borde de ha solceller och en avloppslösning med typ 
återvunnet vatten till toaletterna. 

A0044 Ett hotell som väljer att få all eller det mesta av sin elförsörjning genom solpaneler 
eller liknande. Ett hotell som köper in ekologiskt mat och har miljövänliga 
hotellprodukter, såsom lakan, schampoo mm. 

A0045 Att man är medveten om miljön och hur allting påverkar. Gör klokare val 
A0046 Ett miljövänligt hotell enligt mig arbetar på ett medvetet sätt för att inte påfresta på 

naturens resurser, det vill säga att man håller sig uppdaterad om miljöfrågor i varje 
led i hotellets organisation. 

A0047 Ett hotell som sätter miljön i fokus, så som att källsortera exempelvis. 
A0048 Ett hotell som genom organisationer har fått certifiering för att de uppfyller vissa 

krav. Allt från miljövänliga städmedel till ekologisk och närodlad mat. 
A0049 Ekologisk mat i restaurang. Miljövänliga sängkläder och hygienartiklar. 
A0050 Rent och snyggt inte så ofta städning,och byte av sänglinne och handukar bara vid 

behov.Prisvänligt rent och snyggt vid matserveringen,inga pappers och 
plastbestick.Sortering av matrester och servetter tomma flaskor och 
burkar.Omgivningen ren. 

A0051 En genomtänkt miljöpolicy som sträcker sig från LED - lampor till att ha koll på 
leverantörernas produkter. 

A0052 miljövänliga tvålar, att lamporna släcks "när man drar ur kortet" eller går ut från 
rummet 

A0053 Ett hotell som sopsorterar ordentligt och har en plan för hur man tar hänsyn miljön 
i olika aspekter i av arbetsrutinerna. Bra vattenkranar och energisnåla ljuskällor osv 

A0054 Tvättar inte varje dag handdukarna om jag inte så vill Värmer hotellet på 
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miljövänligt sätt Har diverse miljöcertifikat 
A0055 Ett ställe där de tex inte tvättar handdukarna varje dag. Även användningen av 

skräp är viktig. Om man kan sortera är det alltid bättre 
A0056 Ytor som går lätt att göra rena tex trä Ekologisk mat 
A0058 Byter inte handdukar alla dagar, tvål o dyl i stora dispensrar, i matsalen möjlighet 

till sortering 
A0060 Ett miljövänligt hotell erbjuder endast ekologisk mat Miljövänliga & Ekologiska 

val i tyger som tex handdukar, lakan, gardiner Undviker plast i rummen som till 
exempel plastmatta i badrum .. 

A0061 Vet inte 
A0062 handdukar byts bara om man lämnar dem på golvet, tvål etc finns i flaskor som 

fylls på, inte engångskärl 
A0064 Ett hotell där man använder ekologiska råvaror på sin frukost och i menyn, samt 

använder material på rummen som är miljöcertifierade 
A0065 Ett hotell som satsar på hållbara material i inredning och byggnation och använder 

lokala råvaror 
A0066 Använder sig av återvunnet material i sin dagliga drift, anammat rutiner för tvätt 

som är bättre för miljön. 
A0067 Maten Att lakan inte byts varje dag Att inte handdukar byts varje dag 
A0068 Att det finns en medvetenhet hos hotellet, källsortering o.s.v. 
A0069 Ett hotell som tydligt visar sitt engagemang i vår miljö och som inte gömmer sin 

delaktighet för gästerna. Visa att ni har ekologiskt, krav, msc märkt fisk, fairtraid 
osv. 

A0072 När det kommer till mat så bör det vara närodlat och ekologiskt. Vad det gäller 
byggnaden så är det att den använder rätt typ av bränsle för 
uppvärmning/nedkylning och är byggt på ett miljömässigt sätt. 

A0073 Ett som tänker ett steg längre på energin det förbrukar och hur det, kanske med 
olika kampanjer eller bara vardagsgrejer, kan bidra till miljön 

A0074 Certifiering, flera olika ISO-standarder som grund, gärna Svanenmärkt. Möjlighet 
till återvinning, miljövänliga produkter i restaurangen. Ett allmänt tänk där 
förbrukningsvaror gärna är återvinningsbara och inte i plast. 

A0075 Ett hotell som inte slösar med resurser, t ex med enskilt inpackade schampoo- och 
tvålprodukter, inte byter handdukar varje dag (om man bor flere nätter), är mån om 
de material som används i hotellrummen och de allmänna utrymmena, källsorterar 
mm 

A0076 Ett cosyt, inte obelvämt fint hotell som sparar på tvätt och plastpåsar och som kör 
med inhemskt. 

A0077 Svanenmärkt, aktivt arbete med ekologiska råvaror och andra små knep för att vara 
vänlig mot miljön 

A0078 Super viktigt då man själv jobbar i branschen har man mer koll på vad det innebär 
och gör för skillnad. Att man använder dig av miljömaterial som man även ser på 
plats är bra! 

A0079 Ett hotell, där man kan använda samma handduk flere dagar. Där frukosten och all 
mat är ekologisk och närproducerad. Där man idkar återanvändning och avfallet 
sorteras. Hotellet är byggt miljövänligt och beaktar omgivande natur. 

A0080 Ett hotel som synligt visar bevis på arbetet som görs. Och att det är meningsfullt, 
inte bara till synes. 

A0081 byter inte lakan eller handdukar varje dag om man bor flera nätter. erbjuder 
lånecykel. sparar energi med smarta lösningar. 
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A0082 Typ inte byter lakan och dylikt i onödan. Hur de får don energi , ekologiska råvaror 
A0083 Mindre plast och tvätt. Inga engångsförpackningar. Ekologiska produkter och 

närproducerat. 
A0084 De har sett över var de skulle kunna bidra med mindre miljöpåverkan och har 

aktivt valt det mest miljövänliga alternativet där det finns mer miljövänliga 
alternativ. De gör en ansträngning för att "vara gröna" och visar på vilket sätt. 

A0085 Ja, de tänker väl på miljön med handdukar som läggs på golvet och inte hängsupp 
och sånt. Annars så lägger jag inte märke till det miljövänliga så mycket faktiskt 

A0086 Vet ej 
A0087 Ett hotell som arbetar för långsiktig (!) hållbarhet. Att använda sig av digitalisering 

känns som ett nytt miljötänk på många plan. Självklart är källsortering, 
långenergilampor osv fortfarande oerhört viktigt men det behövs nytänk. 

A0088 Ett hotell som bl a inte rutinmässigt byter handdukar och lakan varje dag och som 
har led-belysning och nyckel-kort som stänger värme och el i rummet när 
hotellgästen lämnar rummet. 

A0089 Ett hotell med helhetstänk, ekologiska och närproducerade råvaror, veganskt 
shampoo/balsam och tvål, ett hotell som förespråkar att man använder samma 
handduk flera gånger om möjligt, gärna energieffektivt så som lampor, solceller 
vindkraft etc. 

A0090 Att de arbetar hållbart på alla avdelningar inom hotellet och gentemot gästerna, att 
de har en miljöplan som alla i personalen arbetar mot 

A0092 Att lakan och handdukar inte byts ut varje dag utan endast när man lägger det på 
golvet. 

A0093 Ett hotell som värnar om miljön, har ekologiska produkter osv 
A0094 Tex ett hotell som försöker minska sin miljöpåverkan genom att inte tvätta dina 

handdukar varje dag så länge du inte lämnar dem på golvet. 
A0095 Ett hotell som tar miljön i beaktande i praktiken, t.ex. genom att försöka minska el- 

och vattenanvändning, som har ekologiska produkter i sitt matsortiment och som 
konkret berättar hur de främjar miljön. 

A0096 Miljövänliga produktet i badrummet, närodlade produktet på frukostbordet, riktiga 
glas på rummet 

A0097 Ett hotell som tar miljön i beaktande som helhet. Val av energikällor, mat, 
tvättjänster, logistik mm. 

A0098 Energisparlampor och avfallshantering 
A0099 Rättvisa löner, förnyelsebar energi, goda arbetsvillkor, produkter som är främsta 

genom miljövänliga alternativ. Tänker på sin konsumtion och återvinningsförmåga 
A0100 Hotell som förmedlar ett tydligt budskap om deras hållbarhetsarbetet 
A0102 ett hotell som på riktigt är miljövänligt, där man inte byter handdukar, sängkläder 

hela tiden, där det serveras ekologiskt eller närproducerad mat. 
A0103 Hotell som tar i beaktande miljön på alla möjliga sätt- producerar lite tvätt, 

energisnålt, val av miljövänliga material, inga engångskärl, eko mat etc 
A0104 Sortering är viktigt 
A0105 Det är ett hotell som använder sig av större tvål förpackning istället för små, att 

handdukar tvättas inte varje dag på rummen som stannar och att maten i 
restaurangen är typ krav märkt 

A0107 Ett hotell som gör klara miljövänliga val gällande allt från material, processer, mat 
i restaurangen och som har en klar hållbarhetsplan. De ska komma "innifrån" och 
inte något som fixas efteråt (tex att man i ett senare skede har ekologisk mat). 

A0108 Ett som satsar på att hålla ner energianvändningen, samt ser till att Hotellets 



	 5	

inredning och saker är etiskt gjorda och hållbara. 
A0109 Ett hotell med hög effektivitet med avseende på tvätt, energi, lokala råvaror och 

transporter 
A0110 Något "synligt" som återvunna material i inredningen. Att återanvända handdukar 

är självklart numera så något mer än det. 
A0111 Kommer inte på exempel men miljövänligheten lyfts fram tydligt i 

marknadsföringen och det som framhävs kan man lätt se när man besöker hotellet. 
A0113 Ett hotell som ger alternativ att inte byta handukar och lakan dagligen. Har ej 

engångs tallrikar och glas. Men även ekologiska alternativ i restaurangen och 
användandet anser jag höra till ett miljövänligt hotel. Beroende på var i värden 
hotellet ka 

A0114 Bra el och energi, ekologisk frukost/mat, nära till kollektivtrafik 
A0115 Som använder miljövänliga alternativ från grund och botten 
A0117 Ett hotell som jobbar med hållbarhet från alla perspektiven och som tänker på 

miljön när det kommer till val av produkter och leverantörer. 
A0118 såna som har ekologiskt i tex restuarangen 
A0119 När det bara finns ekologiska produkter 
A0120 Där arbetssättet hos de anställda och produkterna på hotellet är av miljövänlig 

form. Även byggnaden i sig behöver vara miljövänlig 
A0121 Material, återvinning, närproducerat 
A0122 Svanen-märka produkter. Inte byter ut handdukar varje dag, bara när gästen själv 

vill. Lampan släcks automatiskt när man lämnar rummet. Helt enkelt tänker på 
miljön ett steg längre. 

A0123 Hotell som använder miljövänliga tvättmedel, energilampor, sorterar avfall. 
A0124 Satsning på miljövänliga material och mat. Inte bara för syns skull, men igenom 

hela systemet. 
A0125 Ekologiska produkter och lakan på hotellrummet. Frukost och restaurang har 

ekologiska varor. 
A0126 Något jag skulle uppskatta! 
A0127 Ett hotell där hela verksamheten genomsyras av miljötänkandet, allt från 

sopsortering och energibruk till alla val av textil och kontorsmaterial. Också maten 
är viktig aspekt med tanke på miljön. 

A0128 Ett hotell där man sorterar skräp. Ärligt talat så har jag aldrig tänkt på vad som gör 
ett hotell miljövänligt. 

A0129 En självklarhet 
A0132 - välja när handdukarna tvättas ( dagligen, varannan etc) -vattnet är drickbart, utan 

extra kostnad - luftkobditioneringen stängs av när du kämnar rummet, samma 
gäller lamporna. - materialval ( ej plast) i interiörval - cyklar att låna 

A0135 Tänker miljövänligt gällande mat,transporter, avfallsortering, städning... 
A0136 Ett som tar hänsyn till energisparande, miljövänliga o återanvändbara material och 

som serverrar mat i säsong och av närproducerat. Som circulerar matsvinnet. 
Sorterar. 

A0137 Hotellet tänker på hur de källsorterar och har produkter som stödjer miljön 
A0138 Fokus på att konstant utveckla hotellet, verksamheten och servicen i en mera 

hållbar riktning. Dels gäller det lösningar för verksamheten som helhet, dels 
servicen och utbudet på konkret nivå för kunden 

A0139 Ett hotell som genom aktiva val främjar miljön, dvs miljövänliga inköp, material 
val samt avfallshantering. 

A0140 100 % självförsörjande 0 utsläpp 
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A0141 Miljövänligt är då lakan och handdukar byts bara då det behövs, då det används så 
lite energi som möjligt för att hålla rummet vädrat. Det ska vara lätt att reglera 
temperaturen och släcka lampor. Rummet ska inte vara för stort. 

A0142 Ett hotell som jobbar med effektiv energiförbrukning och främjar samhället samt 
vår planet. 

A0143 Ett hotell som arbetar med att minskr bruket av kemikaliska medel, som försöker 
skära ner på användningen av vatten. Samt hotell som har god översikt över 
matsvinn samt sortering. 

A0144 hållbart 
A0145 Scandic 
A0146 Små vardagliga saker: • lakan etc byts inte automatiskt om du stannar fler nätter • 

vid frukost och dyl inte portions förpackningar • återvinning • hållbara val 
A0147 Ett måste. Jag kan inte tänka mej annat än miljövänliga hotell. Om jag av någon 

anledning inte kan välja själv, och inte bor på ett sådant, påtalar kag behovet av 
mijövänlig inredning, servering,service. 

A0149 Ett miljövänligt hotell för mig är ett hotell som tar ansvar och gör sitt yttersta 
gällande miljötänk. Inte bara tänka på miljön utan handla därefter. 

A0150 Bra rengöringsmedel, återvinner allt!! Minskar avfall, bland annat mat. Ekologiska 
produkter och miljövänlig energi. 

A0151 Ett som tex. inte byter lakan&handdukar varje dag. Ett som kommunicerar sina 
miljöval klart&tydligt 

A0152 Hotell där miljövänliga alternativ används för att minska t.ex. svinn eller 
vattenförbrukning, och som ej serverar rätter i restaurangen som innehåller 
utrotningshotade arter (t.ex. blue och yellow finned tuna). Det får gärna presenteras 
för gästen 

A0153 - Tvättar byket med miljövänligt tvättmedel - Sorterar avfallet - Undviker att 
använda plast - Får en del av strömmen från solpaneler 

A0154 Ekologisk mat, handdukar, lakan mm. El och värme från förnyelsebara källor. Att 
det finns ett miljötänk i allt som finns på hotellet. 

A0155 Svanen-märkt. KRAV-belagda och närproducerade råvaror. 
A0157 Hållbart, etiktänkande och framtid- och nytänkande. 
A0158 ? 
A0159 Ett hotell som ser till att den inte belastar miljön för mycket. Hotellet satsar på 

förnybar energi och försöker i sitt beslutsfattande att alltid ha med miljöaspekten. 
A0161 - Inredningen, andra produkter kunde vara av återvunnet material - stämpel på att 

de är miljövänliga produkter man använder 
A0163 Ekologiskt och närproducerat utbud i restaurangen Inte byter handdukar och lakan 

varje dag Erbjuder cykel som alternativ att röra sig i stan En miljömässigt 
medveten linje i all verksamhet (inte onödigt papper, ekotvål i stora förpackningar 
osv) 

A0164 Ett hotell som värdesätter källsortering, som har synligt miljötänk (t.ex. inga 
onödiga lampor, "nyckelstyrda" på rummet osv.) Kanske inte så mycket onödiga 
utskrifter. 

A0165 Ett hotell som tänker på hur de hanterar tvätt, Inte använder små plastflaskor i 
badrummet, snålspolande duschar och toaletter. Genomtänkt frukost, dvs man 
sätter fram lite i taget och fyller på efterhand, både fräscht och minskar matsvinn. 
Ekologisk 

A0166 Försöker minska avfallen 
A0167 hållbart tänkande, så väl energi som mat, städning 
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A0168 Om hotellet är Svanenmärkt! 
A0169 Miljövänlig uppvärmning, bra närodlad mat, 
A0170 Inga gifter Inget slöseri 
A0171 Grönt/ekologiskt/fairtrade tänk som återspeglas inåt och utåt i verksamheten 
A0172 Ett hotell som medvetet arbetar med alla aspekter av sitt erbjudande för att 

minimera sin klimatpåverkan. Alltså att hotellet väljer varor som är eko. cert. m.m 
eller anpassar sina tjänsterbjudanden mer miljövänligt än normen (mellan företag) 

A0173 Ett hotell som marknadsför sig som ett dylikt. Ett hotell som medvetet gör saker 
annorlunda än resten. 



	 1	

 

Bilaga 5 

 
Datum Databas Sökord Antal  

Referenser  
 

Kombination Antal referenser i 
kombination 

Antal  
lästa 
abstract 

Antal  
lästa 
artiklar 

Antal  
använda 
artiklar 

2017-03 
- 28 
 

Summon Five Aspects 
Meal model 

61 381 Five + Aspects + 
+ Meal + 
Model 

61 381 1 1 1 

2017-03 
- 28 

Summon Guest Hotel 
Sustainablity 

4025 Guest + Hotel 
and Sustainability 

33 3 3 1 

2017-03 
-28  

Summon Management 
Energy 
Water 
Operations 

40 Management 
And Energy +  
Water 
+ Operations 

1 1 1 1 

2017-04-06 
07 

Primo WTP Hotel 467 WTP and  
Hotel 

37 10 8 1 

2017-04-06  
07 

Primo Historia  
Hållbar 
Utveckling 

51 Historia och 
Hållbar 
Utveckling 

42 5 3 1 

2017-04 
- 18 

Primo Sustainability  
Social 
Hotel 

16 740 Sustainability  
Social at 
Hotel 

2 2 2 1 

	

	


