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Sammanfattning 
Ämnesrelevans – Hospitalitybranschen är stor och förväntas växa de kommande åren och 

hållbarhetsfrågor är högst aktuellt. Hotellets förbrukning av plast är viktigt att studera 

eftersom hållbara miljömål inom hospitalitybranschen är essentiell för fortsatt utveckling. 

Hotell runt om i världen använder sig dagligen av engångsartiklar i plast, och gäster förlitar 

sig på att de ska finnas på hotellen, främst ur ett hygien- och lyxperspektiv. 

 

Teoretisk bakgrund – Av världens råoljekonsumtion används åtta procent till 

plasttillverkning, av dessa åtta procent går hälften åt till att tillverka plasten och den andra 

hälften till plasten i sig.  

 

Att förpacka livsmedel är oumbärligt när det kommer till livsmedelsproduktion. Trots att det 

är en accepterad bekvämlighet som erbjuder konsumenten ett bra sätt att förvara livsmedel på 

är det ändå en debatterad miljö- och hälsofråga.  

 

Miljöfrågor är direkt kopplade till ett hotells driftkostnader och en effektiv skötsel av 

miljöfrågor kan reducera kostnader för hotell. Att minska kostnader genom att återvinna, 

återanvända och återfylla samt använda mindre förpackade varor kan bli en vinst och få 

hotellet att spara pengar.  

 

Engångsartiklar av plast står för ungefär hälften av allt marint skräp som finns på de 

europeiska stränderna. Plast är enkelt tillgänglig för allmänheten och innehåller ofta gifter 

med skadliga effekter på, rester av plast återfinns i många arter. 
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Besöksnäringen i Sverige är en av de snabbast växande branscherna, och prognoserna tyder 

på en fortsatt ökning. Turismens resursanvändning inkluderar förbrukning av fossila bränslen, 

koldioxidutsläpp, färskvatten, mark och livsmedelsanvändning 

 

Syfte – Studiens syfte är att undersöka hur olika hotell i Europa hanterar deras engångsartiklar 

i plast och hur det förhåller sig till EU:s direktiv om att förbjuda några av dessa till år 2021. 

Metod – I studien användes den kvalitativa metoden. Studien består av observationer i 

hotellmiljöer och har sin grund i kvalitativ metod som baseras på observationer i hotellmiljö 

där det undersöks vilka engångsartiklar i plast som hotellen använder sig av. Utöver 

observation används även strukturerad intervju som är en kvantitativ metod, som ett sätt att 

samla in information om hur hotellen ser på EU:s ställningstagande gentemot plast 

 

Resultat – Det finns en viss röd tråd mellan de olika intervjuerna och svaren kategoriserades 

utifrån en tematisk analys. Några av dessa kategorier är: värna om, byta ut och aktioner. 

Respondenterna är överens om att de är viktigt vara miljösmarta. Att återvinna är något som 

är återkommande samt att hotellen försöker använda sig av mindre engångsartiklar i plast. 

Observationerna som genomförts är kategoriserade efter EU:s bestämmelse att förbjuda 

engångsartiklar i plast är 2021 även de produkterna med restriktioner. Enligt observationerna 

har hotellen lite kvar att jobba med för att nå upp till EU:s bestämmelser men vissa av 

hotellen är på god väg. 

Slutsats – Hotell runt om i Europa behöver aktivt arbeta med miljö- och klimatfrågor för att 

kunna uppnå de mål och bestämmelser som EU beslutat. I synnerhet användningen av 

engångsartiklar i plast. Studien ger upplysningar av att hotellen är medvetna om EU:s 

bestämmelser i intervjuer men enligt observationerna är det ett fåtal av hotellen som når upp 

till dessa bestämmelser. 
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2. Inledning 
Hospitalitybranschen är en snabbt växande bransch som för med sig arbetstillfällen till 

samhället och upplevelser till turister (BFUF, 2018), men branschen behöver även bli bättre 

och arbeta aktivt med miljö- och klimatfrågor. Ett av de stora problemen världen har, och där 

ibland hospitalitybranschen, är engångsartiklar i plast. När plast tillverkas av fossila råvaror 

medför det stora utsläpp av koldioxid (Hedfors & Sigurjónsdóttir, 2017) och plast som inte 

återvinns hamnar i haven och har en negativ påverkan på ekosystemet (EU, 2018). Att 

effektivt och målinriktat jobba med att minska användningen av engångsartiklar i plast är av 

yttersta vikt. EU har inlett ett projekt med att förbjuda vissa sorters engångsartiklar och har 

satt restriktioner på vissa engångsartiklar i plast (BFUF, 2018). Plast, är ett brett 

samlingsbegrepp som samlar olika material som har olika användningsområden och 

egenskaper. Gemensamt för plast är att det inte är en naturtillgång utan ett verk av människan 

och en produkt som sprids av människan. Plast kan vara både positiv och negativ beroende på 

hur den är tillverkad, vad den innehåller för material samt vad den används till. En negativ 

påverkan är att rester av plast som inte återvinns återfinns i många arter i våra hav, däribland 

sälar och olika arter av fisk och skaldjur. 2015 producerade världen 322 miljoner ton plast i 

olika former, i Europa låg siffran på 58 miljoner ton (Hedfors & Sigurjónsdóttir, 2017). 

Plastanvändningen och plasttillverkningen är i ständig tillväxt, istället för att försöka minska 

produktionen för att nå en cirkulär ekonomi. Vi människor har ansvar för att plasten inte ska 

påverka varken miljön eller människan och behöver minska tillverkningen, och att använda 

oss av mer återvinningsbara alternativ (ibid.).  

 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Hospitalitybranschen är stor och förväntas växa de kommande åren och hållbarhetsfrågor är 

högst aktuellt (BFUF, 2018). Hotellets förbrukning av plast är viktigt att studera eftersom 

hållbara miljömål inom hospitalitybranschen är essentiell för fortsatt utveckling. Hotell runt 

om i världen använder sig dagligen av engångsartiklar i plast, och gäster förlitar sig på att de 

ska finnas på hotellen, främst ur ett hygien- och lyxperspektiv. År 2021 kommer EU att införa 

en lag som förbjuder vissa engångsartiklar i plast (EU, 2018). Det kommer att påverka 

hotellen på ett sådant vis att det som gäster förväntar, sig rent hygien- och lyxmässigt inte 

längre kommer att finnas i lika utsträckning. Enligt Five Aspects Meal Model (FAMM) finns 

det fem aspekter att ta hänsyn till när man säljer en produkt. (Gustafsson et al., 2006). Vare 
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sig det är en måltid på en restaurang eller en vistelse på ett hotell bör man alltid ha i 

beräkningen att dessa fem perspektiv kommer att spela stor roll i hur gästen upplever sin 

vistelse. Dessa fem aspekter är: rummet, mötet, produkten, atmosfären samt styrsystem och i 

denna studie kommer rummet, atmosfären, produkten och till viss del styrsystemet att beröras 

(ibid.). Rummet innebär det att miljön på hotellen ska vara harmoniska och i samspråk med 

gästen. Produkten är det som hotellet säljer, alltså hotellrummet och dess bekvämligheter. 

Atmosfären är rummet och produkten i kombination, alltså hur väl dessa samspråkar med 

varandra för att skapa harmoni för gästen. Till sist är styrsystemet som är kärnan i hur hotellet 

styrs, vilka inköp som ska göras och hur hotellet ska sätta upp mål för att bli bättre (ibid.).  

 

4. Teoretisk bakgrund  
4.1 Plast 
 

4.1.1 Plastens historia 
Historiskt har gummi (latex) använts i tusentals år (Hedfors & Sigurjónsdóttir, 2017). Under 

1900-talet uppfanns olika slags plastbaserade material som bakelit (1907), polyeten (1933), 

polyetenereftalat/PET (1941), polykarbonat (1953) samt polypropen (1954). Under 1920- och 

30-talet påbörjades den kommersiella tillverkningen av plast, men det var inte förrän vid 

slutet av andra världskriget som produktionen tog ordentlig fart (ibid.). Plast görs generellt av 

fossila råvaror men även av förnybara råvaror, vanligast idag är dock fossila råvaror så som 

råolja. När plast tillverkas av fossila råvaror medför det ett nettoutsläpp av koldioxid. Av 

världens råoljekonsumtion används åtta procent till plasttillverkning, av dessa åtta procent går 

hälften åt till att tillverka plasten och den andra hälften till plasten i sig. Råoljan som används 

vid plasttillverkningen ger ett utsläpp på ca 400 miljoner ton växthusgaser, vilket motsvara ca 

sex procent av det totala växthusgasutsläppet (ibid.) 

Eftersom plastsorter finns i många olika former och har olika egenskaper, började man efter 

1950-talet massproducera olika sorters plast (Nord & Tronner. 2012). Varje år patenteras det 

hundratals nya plaster som besitter specifika egenskaper och ändamål. De senaste åren har 

dock plasternas inverkan på miljön diskuterats, och främst växthusgaserna som släpps ut i 

samband med tillverkning av plast. Vilket har lett till att fler nedbrytbara plaster har 

presenterats på marknaden (ibid.). De plaster som är mest förekommande i människans livsstil 

är inte biologiskt nedbrytbara utan uppsamlas i miljöerna där de hamnar (Larsson, 2018).  
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4.1.2 Plast och förpackning 
Det produceras en mängd olika drycker i plastflaskor (PET) runt om i världen och det 

förväntas inte att produktionen kommer att minska (Watanabe et al. 2014). Det finns 

nackdelar med att använda plastflaskor, inte bara på miljön utan även hälsorisker. Tillväxt av 

bakterier och mögelsvampar i drycker som förpackas i plastflaskor och som inte konsumeras 

direkt (ibid.).  

Att förpacka livsmedel är oumbärligt när det kommer till livsmedelsproduktion 

(Arvanityannis & Bosnea 2004). Trots att det är en accepterad bekvämlighet som erbjuder 

konsumenten ett bra sätt att förvara livsmedel på är det ändå en debatterad miljö- och 

hälsofråga. På grund av konsumentens ökade medvetande gällande hälsofrågor har en het 

debatt pågått om migreringen från förpackningsmaterialet till livsmedel i de vetenskapliga och 

lagstiftande gemensamma intresse (ibid.). Matkomponenter, speciellt fett som migrerar till 

plast (PE eller PET) ökar rörligheten för plastkomponenterna och därigenom ökar 

migreringen till matvaran. Ett hälsoproblem i de flesta länderna är migrering, i ett försök att 

harmonisera lagstiftningen inledde EU och FDA (Food and Drugs Administration) från 

U.S.A. ett samarbete genom att tillämpa listor om ämnen som kan användas samt ämnen med 

giftig potential som bör begränsas. Lagstiftningens huvudsyfte är att säkerställa 

konsumentsäkerheten (ibid.).  

Mikroplast kan delas in i två olika kategorier (Larsson, 2018). Dessa är primära- och 

sekundära mikroplast. Primära mikroplaster är tillverkade för att tillsättas i exempelvis en 

produkt för att uppnå en specifik funktion, så som i tandkräm för en polerande effekt. Plast 

som splittras i mindre bitar genom exempelvis väderförhållanden eller UV-exponeringen 

kallas för sekundär mikroplast. Mikroplast är en heterogen grupp av artiklar som kan variera i 

färg, storlek, form, kemisk sammansättning och densitet (ibid.). 

 

4.2 Miljö 
 

4.2.1 Avfallshantering 
Hotellbranschen är en av de största utsläppskällorna av växthusgaser genom organiskt avfall i 

deponier (Singh et al., 2014). Kommersiella anläggningar, där hotell ingår, representerar 23 
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procent av allt kommunalt fast avfall. Fast avfall kan delas upp i två kategorier, blött 

respektive torrt avfall. Till blött avfall räknas matavfall, trädgårdsavfall och matoljeavfall. Till 

torrt avfall räknas metall, plast, papper, tyg och diverse andra avfall som kan kategoriseras 

som torrt (ibid.). Korrekt avfallshantering kan leda till ökad produktivitet och minskade 

miljöföroreningar från hotell. Enligt Singh et al. (2014) finns det direkta ekonomiska fördelar 

för hotell att minska sitt avfall, medan de indirekta fördelar som tillkommer är en bättre 

företagsbild. Turister och potentiella hotellgäster, har större betalningsvilja när det kommer 

till hotell som är miljövänliga och som erbjuder miljövänliga produkter. Det finns även många 

hotell som utövar miljövänligt tillvägagångssätt och återvinning för att hantera avfall, som i 

sin tur gynnar dem genom ökad vinst och positiv gästrespons samt att det förbättrar hotellets 

varumärke. Hotell bör sträva efter att tillgodose alla intressenter för att uppnå en balans men 

för att skapa ett mervärde bör hotell engagera sig i att tillämpa miljövänliga metoder till sitt 

hotell. De här delarna hjälper hotellet att förbättra sin behållningsgrad vilket i sin tur hjälper 

företaget att öka sina prestationer (ibid.). 

Alla människor producerar sopor och skräp (Singh et al., 2014). Sättet som dessa produkter 

hanteras på kan vara en risk för miljön och folkhälsan. Genom ökningen inom 

affärsverksamheter och snabb urbanisering har mängden av skräp och sopor ökat. Dålig 

avfallshantering leder till olika problem, inte bara för människor utan för hela ekosystemet. 

(ibid.). Enligt Singh et al. (2014) grupperas avfall in i olika kategorier, dessa är: papper och 

kartong (29 procent), komposterbart material som mat och trädgårdsmaterial (27 procent), 

plast (12 procent), metall (9 procent), gummi, läder och tyg (8 procent), trä (6 procent), glas 

(5 procent) och diverse avfall (3 procent). 2010 återvanns 85,1 miljoner ton avfall i jämförelse 

med 1980 då enbart 15 miljoner ton återvanns. Eftersom avfallet återvanns förhindrades ett 

utsläpp av 186 miljoner ton koldioxidekvivalent i luften 2010. Genom att hantera avfall i 

deponier utvecklas växthusgasutsläpp som bidrar till miljöförstöring. Avfall som dumpas i 

deponier resulterar i en anaerob nedbrytning det i sin tur producerar metan, vilket är en 

växthusgas 25 gånger starkare än koldioxid (ibid.). Som i sin tur kan leda till 

grundvattenföroreningar genom perkolat (ytvattenförorening som tillkommer genom 

luftföroreningar och avrinningar på grund av utsläpp av farliga gaser). Återvinning och 

avfallsförhindrande (avfallshantering) bidrar till en bättre hantering av fasta avfall, vilket även 

leder till en minskad lagring i deponi som i sin tur leder till ett mindre utsläpp av växthusgaser 

(ibid.). 
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4.2.2 Ekonomiska aspekter 
Miljöfrågor är direkt kopplade till ett hotells driftkostnader och en effektiv skötsel av 

miljöfrågor kan reducera kostnader för hotell (Iwanowski & Rushmore. 1994). Att minska 

kostnader genom att återvinna, återanvända och återfylla samt använda mindre förpackade 

varor kan bli en vinst och få hotellet att spara pengar. Ett annat sätt att spara pengar på är att 

minska energiförbrukningen. Att utforma en miljöpolicy som passar hotellets mål och 

visioner, och att arbeta efter det leder till ett effektivare och grönare hotell. Genom att 

använda lågenergilampor och att investera i ett effektivt värme- och kylsystem kan minska 

kostnader i energiförbrukningen men är även mer miljöeffektivt (ibid.). Ett 

avfallshanteringsprogram eller återvinningssystem minskar giftiga avfall samt säkerställer att 

rätt avfall hämnar på rätt plats. Det finns problem med viss avfallshantering gällande 

produkter som rengöringsmedel, byggavfall, målarfärg samt lösningsmedel. Dessa produkter 

kan utgöra ett hot mot grundvattnet. Hotell kan hjälpa miljön men även hotellet själv med att 

ta bort vissa produkter ur systemet och bestämma hur hotellet ska arbeta med att minska, 

återanvända eller återvinna produkter som: papper, plast, glas, metall, trä, organiskt avfall 

samt giftiga avfall (ibid.).  

Turism är en viktig drivkraft för den globala ekonomiska tillväxten (Greco et al., 2017). 

Enligt Världsbanken står turism för ca tio procent av den globala bruttonationalprodukten 

(BNP). Turism är en viktig bidragande faktor till rikedom, även i skapande av arbetstillfällen 

har turismen betydande sociala och miljömässiga konsekvenser. Genom turism-tillväxten har 

även en oro väckts över hur ökningen påverkar den globala miljön, FN har därför tillämpat en 

speciell agentur, världsturismorganisationen (WTO). WTO rekommenderar att ingripa mot 

turism-effekter på resurseffektivitet samt miljö, skydd och folkhälsan. En viktig effekt av 

turismen är genereringen av fasta avfall (ibid.).  

 

4.2.3 Turism och miljö 
Turism är associerad med tillgången till en ren och naturlig miljö. Vilket innebär att de flesta 

hotell eftersträvar just den känslan på sitt hotell att överföra till gästen (Bohdanowicz, 2006). 

Det innebär att hotellbranschen förbrukar kolossala mängder med energi, vatten och produkter 

som anses vara icke-hållbara med en specifik funktion, att tillhandahålla tjänster samt 

driftegenskaper för att efterlikna en naturlig miljö. Vilket innebär att hotellfaciliteter har större 

miljöpåverkan än andra byggnader i samma storlek. Genom att hotell har en stor 

miljöpåverkan har EU-länders regeringar tillsammans med olika ”gröna rörelser” inom hotell- 
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och turistindustrin samt resenärer blivit mer medvetna om behovet att göra åtgärder och mer 

effektivt arbeta mot att skydda miljön (ibid.). För att det ska bli en markant skillnad måste 

operatörer och hotellchefer vara villiga att arbete mot att eftersträva och agera på ett 

miljövänligt vis. Det innebär att kunskap om miljöfrågor måste inhämtas som anses vara 

relevant för företagets verksamhet samt att tillräckligt med medel avsätts för att genomföra 

förändringarna (ibid.). 

Enligt Bohdanowicz (2006) hypotes finns det olika miljömässiga attityder hos hotellägare på 

olika geografiska områden. I regioner där bevarandet av miljömässig kvalitet har fått ett 

betydande politiskt stöd men även ekonomiskt stöd, som i de olika skandinaviska länderna, 

förväntas både allmänheten och hotellbranschen vara delaktiga i miljöfrågor. I länder i 

Central- och Östeuropa där länder har haft större problem med olika politiska reformer har 

miljöfrågor hamnat på efterkälken och som enbart nyligen har börjat uppmärksammats igen. I 

dessa länder är sannolikheten mindre att hotellägare värnar om miljön, förutom de 

ekonomiska och juridiska aspekter som bör följas (ibid.).  

Enligt Bohdanowicz (2006) studerades nivåerna av miljökunskap och miljömedvetenhet hos 

svenska och polska hotellchefer. Förekomsten av ekologiska initiativ i den dagliga 

verksamheten jämfördes och undersöktes för att utvärdera företagets verksamhet gentemot 

den nationella hållbarhetspolitiken och den allmänna miljökunskapen. Därefter togs olika 

planer fram för att uppmuntra hotellägare att driva miljöanpassade initiativ på sina hotell 

(ibid.). Resultaten analyserades genom samband mellan sociokulturella samt diversifierad 

ekonomisk situation. De europeiska länderna, specifikt Polen och Sverige undersöktes i denna 

studie, skälet till att dessa länder studerades är för att Europa traditionellt är en viktig del av 

bidragandet inom turist- och hotellmarknaden. Ca 400 miljoner internationella turister besöker 

årligen Europa (ibid.). Hotellen står för ca 205 000 anläggningar med närmare tio miljoner 

bäddar och utgör hälften av den globala marknaden. Nästan 70 procent av alla hotell i Europa 

förvaltas självständigt vilket innebär att hotellcheferna har en stor frihet i att driva sin 

anläggning, men för att agera på ett sätt som gagnar miljön, måste hänsyn tas till att olika 

hotellchefer har olika mål och förutsättningar för att utföra dessa handlingar. Det finns även 

både sociala som kulturella skillnader mellan de olika medlemmarna i den Europeiska 

unionen. Det finns många olika drivkrafter, bestämmelser samt lagar som kontrollerar 

hotellen i de enskilda länderna. Sverige och Polen är bra exempel på påverkan av 

sociokulturella och ekonomiska skillnader gentemot turismoperatörerna miljöattityder (ibid.).  
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4.3 EU:s bestämmelser  
I ett förslag till EU domstolen (EU, 2018) framkommer det att plastskrot bidrar med olika 

nackdelar för ekosystemet, den biologiska mångfalden samt för människans hälsa. Plast utgör 

ca 80–85 procent av det totala sjöskroten i haven. Engångsartiklar av plast står för ungefär 

hälften av allt marint skräp som finns på de europeiska stränderna. Plast är enkelt tillgänglig 

för allmänheten och innehåller ofta gifter med skadliga effekter på (ibid.). Rester av plast 

återfinns i många arter, som sälar, valar, fåglar samt flera olika arter av fisk och skaldjur, det 

finns flera faktorer som lett till att den nuvarande havssituationen har uppstått. Det inkluderar 

stor tillgänglighet av plast, konsumtionsutveckling för bekvämlighet, brist på incitament för 

att fastställa en korrekt insamling och behandling av avfall leder till en otillräcklig 

infrastruktur (ibid.).  

De artiklar som kommer att förbjudas helt år 2021 är: topspinnar som är tillverkade i plast, 

plastbestick, plasttallrikar, ballongpinnar som är tillverkade i plast och plastsugrör. 

Plastartiklar vars användning ska reduceras är: förpackningar av plast till mat, plastkoppar och 

plastflaskor med avtagbar kork i plast. Plastartiklar som producenter är skyldiga till att hjälpa 

till att få ned nedskräpningen av är: cigarrettfilter i plast, lätta plastpåsar, chips- och 

godispapper i plast samt våtservetter och sanitetsprodukter (EU, 2018).  

Huvudsyftet för EU:s initiativet är till för att minska och förebygga att plastproduktion för 

engångsartiklar som ska minskas i användning av plast samt att komplettera de åtgärder som 

redan finns för att minska förbrukningen (EU, 2018). EU:s plaststrategi innehåller redan 

specifika åtgärder för makroplaster. Det nya initiativet kommer att fokusera på 

engångsprodukter och fiskeredskap som innehåller plast. Initiativet kommer i det stora hela att 

bidra till övergången till en cirkulär ekonomi som menas med att ekonomi och samhälle 

samarbetar (ibid.). 

EU har även kommit fram till en strategi som kallas Europa 2020 (André, 2018). Vilket är 

uppbyggt av ett flertal flaggskeppsinitativ som ska ses som vägledande i policys och beslut i 

det EU satt upp som mål fram tills 2020. Visionen är att det i förlängningen ska kunna bygga 

på 2020-strategin till att nå de visioner som är uppsatta fram tills 2050. I ett av 

flaggskeppsinitativen, färdplanen för ett resurseffektivt Europa, framkommer det att det finns 

ett behov av att sätta upp mätbara mål för framtagande av indikationer i verktyg för att mäta 

resurseffektivitet. En del av arbetet mot 2020-strategin presenterade EU-kommissionen ett 

paket om cirkulär ekonomi (ibid.).  
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4.4 Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi innebär att ekonomi och samhälle samarbetar och där återvinning samt 

återanvändning är målet (Hedfors & Sigurjónsdóttir, 2017). I den cirkulära ekonomin byts 

fossila råvaror mot förnybara råvaror och att människan lever inom ekosystemets gränser. 

Produkter ska designas smart för att vara enkla att äga och återanvända, samt tillverkas av 

återvunnet material. För att nå detta bör man se till att EU:s avfallshanteringsmål uppfylls, 

dess prioriterings ord är: minska, återanvända, designa smartare och material- och 

energiåtervinning (ibid.). I EU-kommissionens handlingsplan som anser att skapa en mer 

effektiv cirkulär ekonomi är övergången från linjer till cirkulär en viktig del (André, 2018). I 

den cirkulära ekonomin vill EU-kommissionen arbeta mot målen att utveckla en hållbar, 

koldioxidsnål, konkurrenskraftig samt resurseffektiv ekonomi. Med resurseffektivitet menar 

EU att samhället bör använda jordens resurser på ett hållbart sätt och att i möjligaste mån 

minska miljöpåverkan (ibid.).  

Cirkulär ekonomi handlar inte bara om hur företag och människan ska handla för att skapa ett 

så kallat kretslopp utan det handlar även om hur samhället konsumerar (Bengtsson et al., 

2015). Ett exempel är att konsumenten köper en vara men är ute efter vad varan kan tillföra, 

exempelvis köper man en tvättmaskin, men inte för tvättmaskinen i sig utan för att få sina 

kläder tvättade. Om ett företag enbart säljer varan tillfälligt, för att sedan kunna köpa tillbaka 

den för att sälja igen, kan företagen och konsumenterna bidra till en cirkulär ekonomi (ibid.). 

Den cirkulära ekonomin kan i framtiden komma att bli en nödvändighet, inte ett alternativ om 

bristen på resurser blir för omfattande. Företag arbetar i dagsläget utifrån ett perspektiv om 

cirkulär ekonomi vilka leder till besparingar som finns att vinna inom miljön men även rent 

ekonomiskt (ibid.).  

4.5 Hospitalitybranschen 
Besöksnäringen i Sverige är en av de snabbast växande branscherna (BFUF, 2018). 

Prognoserna tyder på en fortsatt ökning, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter inom 

hotell- och restaurangbranschen. Det finns utmaningar i branschen genom ökad tillväxt, en av 

dessa är de globala förändringarna som påverkar resandet. Jordens befolkning blir äldre, 

rikare och friskare vilket leder till en ökad genomsnittsålder och en mycket större medelklass 

(ibid.). Turismen är ett dynamiskt tillväxtsystem som kännetecknas av snabbt ökande 

turistantal och förståelsen av den globala resursanvändningen ett krav för en hållbar turism 

(Gössling & Peeters, 2015). Turismens resursanvändning inkluderar förbrukning av fossila 

bränslen, koldioxidutsläpp, färskvatten, mark och livsmedelsanvändning. Att förstå 
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utvecklingen av den globala turismen över tiden är viktig av olika anledningar. Turismen 

måste utvecklas långsamt för att exempelvis de globala utsläppen av växthusgaser inte ska 

växa, då turister förbrukar enorma resurser (ibid.). Det kommer även finnas förändringar i det 

politiska landskapet i Sverige, även en eventuell minskad tillväxt i andra länder som kan 

komma att få konsekvenser. Men sociala, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer 

fortsatt vara i stort fokus (BFUF, 2018).  

 

5. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur olika hotell i Europa hanterar deras engångsartiklar i plast 

och hur det förhåller sig till EU:s direktiv om att förbjuda några av dessa till år 2021. 

 

6. Metod och material 
 

6.1 Metodval 
I studien användes den kvalitativa metoden (Bryman, 2011). Studien består av observationer i 

hotellmiljöer och har sin grund i kvalitativ metod som baseras på observationer i hotellmiljö 

där det undersöks vilka engångsartiklar i plast som hotellen använder sig av. Utöver 

observation används även strukturerad intervju som är en kvantitativ metod, som ett sätt att 

samla in information om hur hotellen ser på EU:s ställningstagande gentemot plast (ibid.).  

 

6.2 Observation 
I en kvantitativ observation har författaren utformat ett observationsschema (Bryman, 2011) 

enligt den strukturerade modellen. Observationsschemat följer en tydlig struktur med tydliga 

instruktioner på vad som ska observeras och hur det ska utföras. Det är även tydligt i vilken 

miljö som observationerna ska komma att utföras (ibid.). De olika områden som observeras är 

ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att de olika kategorierna inte överlappar varandra. För 

att säkerställa att de olika kategorierna inte överlappar varandra finns kategorin övrigt med 

(Bilaga 3), som kommer till att innehålla eventuella avvikelser från det strukturerade 

observationsschemat. Ett problem som kan uppstå vid strukturerade observationer är att det 
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kan komma att krävas en viss del av egen tolkning från observatörens sida, därför är det 

viktigt att strikta riktlinjer på hur dessa situationer ska komma att hanteras (ibid.).  

 

6.2.1 Urval 
Tabell 1. Lista över hotell som observerats i studien.  

 Land Stjärnklass Betyg på 
Google 

Miljömärkning 

Hotell 1 Danmark Fyra stjärnor 4,1 The Green Key 
Hotell 2 Nederländerna Tre stjärnor 4,1 Golden Green Key 
Hotell 3 Frankrike Fyra stjärnor 4,0 Ingen 
Hotell 4 Frankrike Tre stjärnor 3,7 Ingen 
Hotell 5 Frankrike Fyra stjärnor 4,2 Planet 21 
Hotell 6 Schweiz Fyra stjärnor 4,3 Ingen 
Hotell 7 Lichtenstein Tre stjärnor 4,2 Ingen 
Hotell 8 Österrike Tre stjärnor 4,4 Ingen 
Hotell 9 Kroatien Tre stjärnor 4,3 Ingen 
Hotell 10 Ungern Fyra stjärnor 3,9 Ingen 
Hotell 11 Tjeckien Fyra stjärnor 3,8 Ingen 
Hotell 12 Polen Fem stjärnor 4,7 Green Engage Tool 

 

Ett fokuserat urval användes vid tillfällena då observationerna genomfördes. Vilket innebär 

att hotellen observerades utifrån ett strukturerat frågeschema (Bryman, 2011). Hotellen valdes 

genom ett bekvämlighetsurval och hotellen besöktes under en rundresa i Europa. De flesta av 

hotellen är med i EU:s stjärnklassificeringsmodell (Visita, 2015) och håller därför en jämn 

standard. Varje hotell har fått en siffra i observationsschemat, detta för att behålla hotellens 

integritet men samtidigt kunna urskilja dem samt kunna se likheter och olikheter mellan 

hotellen (Bryman, 2011). 

 

6.2.2 Genomförande 
Observationerna genomfördes mellan den 17/4 – 29/4, 2019. När ankomsten på till hotellet 

skedde genomfördes observationen, detta innan någonting användes eller packades upp på 

hotellrummet. En observation gjordes även i hotellens barer, där till exempel engångsartiklar 
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av plast som sugrör observerades. På morgonen observerades frukosten utifrån 

observationsschemat. Innan utcheckning observerades även hotellens andra anläggningar 

däribland spa- och relaxavdelningar.  

 

6.2.3 Observationsanalys 
Analysen av observationsschemat (Bilaga 3) visar hur många hotell av de tolv stycken som är 

med i observationerna använder sig av olika egångsartiklar av plast i jämförelse. Syftet med 

observationerna är att få en överblick i hur hotell runtom i Europa avänder sig av 

engångsartiklar i plast, detta med tanke på EU:s bestämmelser gällande ett förbjud mot dessa 

produkter. Genom att använda sig av metoden observation kan observatören bilda en egen 

uppfattning om ämnet (Bryman, 2011) som i sin tur leder till en djupare förståelse av hur 

hotellen använder sig av engångsartiklar i plast samt att i jämförelse kan se en skillnad eller 

ett samband mellan de olika hotellen. Genom att urskilja mönster i tabellen (Tabell 4) av 

observationerna så kan det ses samband mellan det enskilda hotellet eller i jämförelse med 

dem andra hotellen som är med i observationen.  

 

6.3 Intervju 
Enligt Bryman (2011) bör generella frågeställningar fastställas som en utgångspunkt för 

studiens undersökning. En strukturerad intervju formas genom ett strukturerat frågeschema. 

Intervjuerna utförs i hotellets fastigheter och innan intervjun påbörjas förklarar författaren för 

respondenten studiens syfte i stora drag. I en strukturerad intervju där filterfrågor finns, så 

ställs en ja- eller nej- fråga och inga följdfrågor ställs till respondenten. Det används för att se 

om det finns någon skillnad mellan hotellen samt hur de ser på miljöfrågor och framför allt 

användning av plast (ibid.).  

 

6.3.1 Urval 
Tabell 2. Vilket land respondenten kommer ifrån och position inom hotellet respondenten har.  

Namn Position Land 
Respondent ett Hotell Manager Danmark 
Respondent två Manager Österrike 
Respondent tre Receptionist Ungern 
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I studien används det målinriktade urvalet (Bryman, 2011). I genomförandet av intervjun 

valdes respondenter ut för att passa mallen mot studiens syfte. Urvalet är baserat på de hotell 

som besökts och observationer utförts. Utifrån det har sedan intervjuer med respondenterna 

utförts efter det strukturerade frågeschema, med filterfrågor som utformats till studiens syfte. 

Enbart hotell som godkände att intervjuer utfördes har använts (ibid.). I studien intervjuades 

tre respondenter som Tabell 2 visar. Respondenterna har olika positioner på hotellet och 

hotellen ligger i tre olika länder.  

 

6.3.2 Genomförande 
Intervjuerna bokades med de hotellen som ingick i rundresan i Europa (17/4 – 29/4, 2019). 

När intervjuerna bokades bestämdes plats och tid som intervjuerna skulle äga rum. 

Intervjuerna genomfördes på hotellet där respondenterna arbetar. Intervjuerna varade mellan 

15–25 minuter och genomfördes i en lugn miljö för att minska eventuella störningar. 

Anteckningar fördes löpande under intervjuns gång. Respondenten informerades om att 

intervjun är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta och ej deltaga samt att de är 

anonyma. Under intervjun fanns även två filterfrågor för att se hur de olika hotellen ställer sig 

till samma fråga.  

 

6.3.3 Intervjuanalys 
I intervjuanalysen (Bilaga 5) började författaren med att göra en innehållsanalys (Bryman, 

2011). Innehållsanalysen betyder att genom transkription, tolkning och kategorisering av 

innehållet i intervjuerna kunna se ett samband. Detta för att enklare kunna besvara studiens 

syfte. Efter innehållsanalysen började arbetet mot att bryta ned materialet till meningsenheter 

(ibid.). Här väljs meningar ut som liknar varandra för att kunna urskilja skillnader mellan de 

olika intervjuerna. Kondenserade meningar är nästa steg i intervjuanalaysen, här kortas 

meningar ned till komprimerade sammanställningar av meningsenheterna för att få en kortare 

text men med samma innehåll för att förenkla sammanställningen (ibid.). Efter de 

kondenserade meningarna har fastställt kommer man till att koda de kondenserade 

meningarna. Det innebär att varje mening märks med en etikett vars syfte är att skapa 

ingångar till analysen. Det är viktigt att kodningen är kopplad till intervjumaterialet för att 

enklare kunna arbeta med underkategorierna. Med underkategorier analyseras skillnader och 

likheter mellan koderna som sedan kategoriseras i underkategorier för att förtydliga data 
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(ibid.). Det näst sista steget i analysen är att kategorisera, eller dela in i grupper för att kunna 

beskriva textens kontenta. Detta för att underlätta vad författaren vill få fram igenom studien. 

Det sista steget är teman. Temats roll är att tydliggöra sambanden mellan det som finns i 

texten och analysen. Genom temat får författaren koppling till studiens syfte (Tabell 3) (ibid.).  

Tabell 3. Tematisk innehållsanalys. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Tolkning och 

kodning av 

kondenserade 

meningsenheter 

Underkategorier Kategorier 

We try not to use single-use 

plastic and we are always 

trying to do our best when it 

comes to the environment 

Trying to do the best 

they can when it comes 

to the environment 

Do their best and care 

about the environment 

Environment Care 

 

6.4 Litteraturanalys 
Den teoretiska bakgrunden har utformats genom informationssökning i vetenskapliga 

databaser för att samla in relevanta forskningsartiklar till studien. De databaser som använts är 

bland annat: Taylor & Francis online, Lesiure Tourism samt Science direkt. Sökord som har 

använts har innehållit ord som: plastic, plastic and toxic samt single-use. När en 

litteraturanalys (Bilaga 2) genomförs är det viktigt att använde sig av inklusionskriterer och 

exlusionskriterier: relevant fakta och granskade vetenskapliga artiklar, att artikeln inte var 

äldre än att den publicerades innan 1990, att artikeln var skriven på antingen svenska eller 

engelska samt att artikeln var åtkomlig via internet. Genom att använda sig av vetenskapligt 

publicerade artiklar är enligt Bryman (2011) en kritisk punkt som bidrar till att informationen 

som samlats in är relevant och viktigt för studien.  

 

7. Etisk planering för studiens genomförande 
Studien hanterar de fyra grundprinciperna för forskningsetik som Brymans (2011) anger: 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. Ett 

informationsbrev har utformats (Bilaga 1) samt att allt deltagande är frivilligt och 

respondenterna kan när som helst välja att inte delta längre. All information om deltagarna 
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anonymiseras. Respondenterna får kontaktuppgifter till författaren för att kunna svara på 

eventuella frågor som kan uppkomma samt att respondenten ska kunna välja att dra sig ur 

studien om det så önskas.  

 

8. Resultat  
Samtliga respondenter har erfarenhet av att arbeta i hotellbranschen. Det finns en viss röd tråd 

mellan de olika intervjuerna (Bilaga 7) och svaren kategoriserades utifrån en tematisk analys. 

Några av dessa kategorier är: värna om, byta ut och aktioner. Observationerna som 

genomförts är kategoriserade efter EU:s bestämmelse att förbjuda engångsartiklar i plast är 

2021 även de produkterna med restriktioner.  

 

8.1 Värna om och Aktioner  
Enligt respondenterna är det viktigt att värna om miljön och det finns olika sätt att göra detta 

på. Ett av hotellen menar att de är viktigt att göra aktiva val som värnar om miljön, de har 

olika sätt att använda sig av, exempelvis använda material som går att återanvända istället för 

engångs artiklar. 

”We have proper glass both in the rooms and in the breakfast room. Our yoghurts etc are in a 

big glass bowl instead of small individual packages. The only thing left is the butter, we are 

thinking how to do this the best. We are a member of Green Key and do our best to save 

energy, water, food waste etc.” – respondent ett 

Genom att göra ett aktivt val bidrar hotellen till en bättre miljö men även ett mer hållbart 

hotell som i längden kommer att generera mer intäkter då gäster blir mer och mer medvetna 

om miljön och aktivt väljer att bo på hotell som arbetar aktivt med miljön. 

”We work fairly to reduce plastic use, many supplies we use are packed in reusable materials 

like cartoon and paper, also we separate our waste for recycling, I would say that we 

participate by 40 % to 50 % to reduce environment imprint.” – respondent tre 

En av respondenterna berättar att de använder många komplementsmaterial mot plast. De kan 

vara i kartong eller papper istället för plast. Respondenten säger att den tror att de medverkar 

med att sänka deras miljöpåverkan med ca 40 till 50 procent.  
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8.2 Minska plastanvändning, Byta ut och Investera  
Ett sätt att minska användningen av engångsartiklar i plast, är att använda förpackningar som 

är gjorda av cellulosa, vilket hotell tre har bestämt att använda.  

”Shampoo or shower gel should be in cellulose which is compostable” – respondent två 

Det finns även andra sätt att bidra med att investera och byta ut vissa delar i hotellet för att 

minska sin påverkan på miljön men även andra kostnader.  

”For instance are we installing a system that will remove chalk in the water. That means we 

will have safe water, not much water and cleaning products will be used when cleaning the 

rooms” – respondent ett  

Genom att investera en större summa pengar på ett projekt som i detta fall innefattar 

avkalkning av vattnet, kommer hotellet ha nytta av den investeringen i en lång framtid. De 

räknar även med minskad konsumtion av rengöringsprodukter vilket i sig minskar kostnader, 

men även att det minskar inverkan på miljön då det ofta är giftiga medel som används.  

”Many things such as installing solar cells on the roof to produce energy in summertime, 

more smart sensors to save electricity and water, replace plastic products with alternative ones 

from paper or recyclable materials, adapt a strategy to consider environmental issues.” – 

respondent tre 

Ett av hotellen kommer även att installera solceller på taken så att de under sommaren kan 

producera sin egen el. Även sensorer som avser att minska el- och vattenförbrukningen. De 

kommer även att hitta alternativ mot plast till mer miljövänliga och återvinningsbara 

alternativ. Att komma fram till en miljöstrategi för att förbättra återvinningen kommer att 

förbättra hotellets position jämtemot miljön. 

 

8.3 Återvinning och Ekonomi 
Respondent tre menar på att byta ut vissa produkter i sortimenten kan bli svårt då de har olika 

leverantörer. Att hitta leverantörer som arbetar efter EU:s bestämmelser kan komma bli en 

utmaning. De anser även att de bör definiera en genomförbarhetsstudie för att se vilka 

kostnadsskillnader som kan komma att uppstå, men även hur leveranstiden kan komma att 

påverkas.  
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”It is problematic to be applied regarding the suppliers of different products to replace the 

existing ones also need to define a feasibility study to know the cost differences and time of 

supply” – respondent tre 

Även fast användandet av plastprodukter så som tandborstar- och tandkräm fortfarande 

används och engångsverktyg som är förpackade i engångsplastförpackningar har de tillämpat 

och följer ett strategiskt återvinningsprogram. Programmet går ut på att sortera olika sorters 

skräp så att det hamnar på rätt plats.  

”We still use plastic products like dental kits and other one-use only tools. Also, we are 

following recycling strategy to separate different types of waste.” – respondent tre 

Hotellen som är med i studien påpekar att de använder sig av strategiska 

återvinningssystemför för att främja miljön. Men det är en kostnad att byta ut produkter i sitt 

sortiment, det är även tidskrävande, vilket resulterar i en merkostnad. 

 

8.4 Observationer 
Tabell 4. Observationsschema  

 Tops-
pinnar 

Plast-
sugrör 

Plastflaskor med 
avtagbar kork 

Plast-
koppar 

Plastlock Lätta 
plastpåsar 

Godispapper 
i plast 

Duschmössor 
i plast 

Hotell 1 X X X   X X X  
Hotell 2 X X X X X  X X X 
Hotell 3 X X X X  X X X 
Hotell 4 X X X X  X X X 
Hotell 5 X X X X X  X X X 
Hotell 6 X X X X  X X X 
Hotell 7 X X X X X X X X 
Hotell 8 X X X X X X X X 
Hotell 9 X X X X X X X X 
Hotell 10 X X X X  X X X 
Hotell 11 X X X X  X X X 
Hotell 12 X  X  X  X  X  X  X  X 

 

Av de fyra plastartiklar som EU har valt att förbjuda helt och hållet fram till år 2021, 

topspinnar, sugrör bestick och tallrikar, visar observationerna att för två av dessa att alla tolv 

hotellen något att arbeta med. Plastbestick är det dock bara ett hotell som använder sig av och 

plasttallrikar är det inget hotell som har.  
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På alla de tolv hotellen som har observerats finns det vattenflaskor i plast som har en avtagbar 

kork. Ifrån EU:s sida har de valt att sätta restriktioner på plastflaskor med avtagbar kork och 

ställer krav på producenten att den ska vara ihopkopplad med flaskan, alltså att den ej ska gå 

att skruva av så att det blir ett löst föremål. Detta har ej observerats på något av hotellen. 

Plastkoppar förekom oftast på badrum i form av att en plastkopp stod på handfatet paketerad i 

plast. Plastlock fanns bara på de hotellen som erbjöd take-away koppar till varma drycker, 

några av hotellen använde sig av papperslock istället. Plastbehållare till mat var enbart ett 

hotell som använde sig av och det var ett hotell som sålde smörgåsar. 

Det fanns hotell som sålde chipspåsar i minibaren eller i receptionen. Även godis så som 

påsar med diverse olika sorter i till chokladkakor med förpackningar i plast. På ett av hotellen 

såldes även cigaretter i receptionen, och plast finns i filtret på produkten. Våtservetter fanns 

tillgängliga på cirka hälften av alla hotell som är med i undersökningen. Det finns 

restriktioner mot dessa just för att de är en blandning mellan olika material och där bland 

plast. Lätta plastpåsar fanns på alla hotell i form av soppåsar i sopkorgar. Dessa finns det 

restriktioner mot då de ofta, i användning utomhus flyger iväg och skräpar ned både land men 

framförallt våra hav.  

Alla hotell som är med i observationen fanns det både små godisar på rummet som var 

inlindade i plastpapper men även duschmössor som var gjorda i plast. Det finns även de hotell 

som fortfarande använder sig av små engångsflaskor i plast till schampo och tvål men även 

body lotion. Det finns två kategorier angående godispapper, i denna kategori riktar författaren 

in sig på de små engångsgodisarna som oftast finns på hotellrum när man checkar in. 

Eftersom alla hotell som undersöktes i studien hade detta ansåg författaren att en egen 

kategori för detta bör tillämpas.  

 

9. Resultatdiskussion  
 

9.1 Värna om och Aktioner 
Singh et al. (2014) anser att hotell, genom en korrekt avfallshantering kan leda till en ökad 

produktivitet och minskade miljöföroreningar på sitt hotell. Vilket stämmer överens med 

resultatet från intervjuer av respondenterna. Respondent två säger att de gör sitt bästa med att 

återvinna och minska plastanvändning. Respondent tre berättar om att deras arbete med att 
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återvinna har förbättrats och de har minskat sin miljöpåverkan med ca 40–50 procent. Det 

finns även ekonomiska fördelar med att hotellen minskar sina avfall, detta genom en 

förbättrad företagsbild. Hotellgäster har en större betalningsvilja om hotellen aktivt jobbar 

med miljöfrågor och erbjuder miljövänliga produkter (ibid.). Respondent ett berättar att de 

använder sig av vanliga glas i stället för plastglas, vilket hjälper att värna om miljön, men 

även att de bytt ut plastäggkoppar till vanliga äggkoppar. Respondenten hänvisar även till att 

de är medlemmar i The green key. Vilket betyder att de aktivt jobbar mot att eftersträva ett 

hållbart hotell.  

Miljöfrågor är direkt kopplade till hotellets driftkostnader (Iwanowski & Rushmore, 1994). 

Ett sätt att minska hotellets driftkostnader är att minska energiförbrukningen. Både respondent 

ett och tre berättar om deras hotells rätt att minska sin energiförbrukning. Respondent ett 

berättar om att de installerar ett vattensystem som kommer att rena vattnet från kalk. Fördelen 

med att installera systemet är att minska användningen av vatten och rengöringsprodukter när 

de städar hotellrummen. Vilket stämmer överens med Iwanowski och Rushmores (1994) 

påstående om problem när det kommer till användning av rengöringsmedel som påverkar 

grundvattnet. Respondent tre berättar att även de installerar system för att minska energi- och 

vattenförbrukningen. Genom att installera sensorer som känner av när lampor och vatten ska 

användas minskar deras el- och vattenkostnader. Respondenten fortsätter med att berätta att de 

även kommer installera solceller på hotellets tak för att minska elkostnader och själva kunna 

producera el till hotellet på somrarna. Bohdanowicz (2006) skriver om att hotellen eftersträvar 

en miljö som ska kännas som hemma. Genom att eftersträva den känslan förbrukar hotell 

kolossala mängder av vatten och el. Enligt de respondent ett och två beskriver så arbetar de 

mot att minska sin förbrukning av el och vatten men att fortfarande kunna erbjuda gästen en 

känsla av att vara just hemma.  

 

9.2 Minska plastanvändning, Byta ut och Investera 
Genom att minska sin användning av plast, blir inte bara miljön bättre utan även 

inköpskostnaderna minskar. Att byta ut vissa engångsartiklar så som schampoflaskor och 

tvålbehållare, bidrar till att minska avfallet av plast. Att fylla på behållare med ny tvål eller 

schampo men att ej byta ut behållaren som finns på varje hotellrum minskar plastanvändning. 

När livsmedel produceras är det omöjligt att komma ifrån att förpacka dem (Arvanityannis & 

Bosnea, 2004). Det är en accepterad bekvämlighet som erbjuder konsumenten att förvara 
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livsmedlet under en längre tidsperiod. Men livsmedelsförpackningar är ett väl debatterat ämne 

gällande miljö- och hälsofrågor. Enligt författarens observationer framkommer det att fem av 

tolv av hotellen använder sig av plastförpackningar till livsmedel. Sju av hotellen har 

chipspåsar i plast, godispapper i plast använder alla tolv hotell sig av. Debatten gällande 

migrering av mikroplaster från förpackningar till livsmedel är högst aktuell, men det finns 

även mikroplaster som redan är tillsätta i vissa livsmedel för att fylla ett specifikt syfte, dessa 

kallas primärmikroplast (ibid.). Samtliga respondenter är överens om att det måste minska på 

sin användning av plast. Respondent två påpekar vikten av att byta ut vissa förpackningar i 

plast till att använda förpackningar i cellulosa. Men även att ha förpackningar som är 

påfyllbara för att minska användningen av plast. I observationerna kan författaren se att nio av 

de tolv hotellen använder sig av små plastförpackningar till att erbjuda gästen tillgång till tvål, 

schampo, balsam och body lotion. Detta skulle kunna bytas ut mot de respondent två nämner, 

förpackningar i cellulosa.  

 

9.3 Återvinning och Ekonomi 
Miljöfrågor inom hotell är direkt kopplade till driftkostnader (Iwanowski & Rushmore, 1994). 

En korrekt hantering av miljöfrågor kan reducera hotellets kostnader genom återvinning, 

återanvändning, återfylla samt använda mindre engångsförpackade varor kan bli en besparing 

för hotellet. Respondent tre berättar om att det är kostsamt att byta ut varor i sortimentet och 

att det är svårt att hitta en producent som producerar varor efter specifika kriterier. 

Respondent två beskriver hur de jobbar effektivt med återvinning och att de försöker byta ut 

sina engångsartiklar i plast till mer hållbara alternativ. Hotell tre berättar om hur det 

förekommer en merkostnad med att byta ut sortimentet då det kräver extra tid av personalen. 

Iwanowski & Rushmore (1994) menar på att det kan löna sig i längden med att investera en 

större summa pengar in i företaget för att i framtiden få en mindre driftkostnad.  

 

9.4 Observationer 
Hotell- och restaurangbranschen använder sig av olika engångsartiklar i plast. Enligt 

observationerna som genomförts i studien är de vanligaste engångsartiklarna: topspinnar, 

plastsugrör, plastflaskor med avtagbar kork, plastkoppar, plastlock, lätta plastpåsar, 

godispapper i plast och duschmössor i plast. Flera av hotellen använde sig av plastglas istället 

för att använda sig av vanliga dricksglas inne på badrummen. Respondent ett berättar att deras 
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hotell har bytt ut plastglas till vanliga glas som är bättre för miljön. Dock finns det fortfarande 

plastflaskor med avtagbar kork på alla hotellen som observerats. Dryck som förvaras i 

plastflaskor bör konsumeras direkt för att minska bakterietillväxten i flaskorna (Watanabe et 

al. 2014). EU (2018) har även ur ett miljöperspektiv men framförallt gällande nedskräpning 

tillämpat restriktioner mot plastflaskor med avtagbar kork, då korken ofta är den som finns i 

jordens hav och sjöar. Lätta plastpåsar är även något alla hotell i observationerna använder sig 

av. Framförallt finner man dem i sopkorgar, och i haven. Lätta plastpåsar flyger lätt i väg med 

vinden och hamnar i hav och sjöar som i sin tur hamnar på botten eller i våra fiskar, skaldjur 

och däggdjur som lever i havet (EU, 2018).  

 

10. Metod- och materialdiskussion  
 

10.1 Observation 
Observationerna genomfördes enligt den kvantitativa metoden (Bryman, 2011). Ett 

observationsschema enligt EU:s bestämmelser angående engångsartiklar i plast utformades 

efter en strukturerad modell. Observationerna gjordes i hotellmiljöer och följde en tydlig 

struktur och instruktion, detta kunde dock ha förbättrats genom att delat upp 

observationsschemat i fler kategorier för att underlätta insamlingen av data. Exempelvis ett 

observationsschema för hotellrummen, ett för restaurang och barer och ett för övriga 

faciliteter. Kategorierna har ej överlappat varandra vilket underlättades när kategorin övrig 

tillämpades, där avvikelser finns med. Dock skulle det kunnat funnits mer att tillägga under 

kategorin övrigt (ibid.). 

Urvalet som genomfördes var ett fokuserat urval, alltså att hotellen observerades vid samma 

tillfälle och tid (Bryman, 2011). Hotellen valdes genom ett bekvämlighetsurval, de flesta 

hotellen som observerades är med i EU:s stjärnklassificeringsmodell. Valet av hotell skulle 

kunna ha varit ännu mera strukturerat genom att ha läst på mer om de hotellen som skulle 

väljas i bekvämlighetsurvalet för att få ett bättre innehåll. Speciellt skulle miljömärkningar 

funnits med som ett kriterium när hotellen valdes alternativt att miljömärkningar exkluderats 

och ej funnits med alls i något av hotellen som observerats, detta för att få ett mer rättvist 

resultat. Genom att rikta in sig på hotell antingen med eller utan miljömärkning skulle ett 

annat resultat som var mer målinriktat framkommit. 
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10.2 Intervju 
I intervjustudien användes den kvalitativ metoden (Bryman, 2011). Ett strukturerat 

intervjuschema utformades med filterfrågor. För att göra intervjun mer informativ skulle fler 

frågor kunnat tilläggas, men även att fler hotell kunde ha tillfrågats innan resan påbörjades för 

att kunna få mer innehåll till studien. Urvalet är baserat på där observationerna tillämpats, det 

skulle kunna förbättras genom att de som arbetar på hotellen, med framförallt miljöfrågor, 

skulle varit dem som intervjuats. Eventuellt att några svenska hotell skulle kunnat tillfrågas 

för att få en jämförelsestudie med hur Europa förhåller sig till engångsartiklar i plast gentemot 

Sverige. 

I intervjuanalysen gjordes en så kallad innehållsanalys (Bryman, 2011). I innehållsanalysen 

analyserades data ned till kategorier för att sedan se samband mellan de olika intervjuerna. 

För att få en bättre data att arbeta med hade fler intervjuer kunnat genomförts i förhållande till 

antalet observationer som genomfördes. För att kunna fall det fanns ett samband mellan de 

olika hotellen i studien.  

 

10.3 Litteratur 
I litteraturanalysen samlades data in från olika databaser med specifika sökord som var 

kopplade till studiens syfte. Det var svårt att hitta artiklar som passade in till ämnet och bättre 

sökord hade kunnat konstruerats för att enklare kunna hitta fakta.  

 

11. Etisk reflektion om studiens genomförande  
I studien användes de fyra grundprinciperna: informationskravet, nyttjandekravet, 

kondifdentialitetskravet samt samtyckeskravet enligt Bryman (2011). Genom ett 

informationsbrev informerades respondenterna om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kan dra sig ur om de så önskar. Information om studiens syfte beskrevs i korta drag 

för att respondenterna var uppdaterade om vad de ställde upp på att medverka i. 

Kontaktuppgifter till studiens författare delades ut för att enkelt kunna komma i kontakt om 

det uppkom några frågor eller funderingar efter intervjuerna samt att de skulle kunna meddela 

om de önskade dra tillbaka sin medverkan. Ingen av respondenterna valde att dra sig ur 
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studien. Respondenterna informerades även om att uppgifter om deras identitet kommer att 

anonymiseras samt att efter studiens publicering kommer anteckningar att förstöras i 

samtycke med lagen om GDPR. Det finns inga indikationer på att anonymiseringen skall 

kunna kopplas direkt till respondenten eller det hotellet de arbetar på. Respondenterna 

informerades även om att den data som samlas in under studiens gång inte kommer att 

användas till något annat än till studien (ibid.).  

 

12. Slutsatser 
 

Hotell runt om i Europa behöver aktivt arbeta med miljö- och klimatfrågor för att kunna 

uppnå de mål och bestämmelser som EU beslutat. I synnerhet användningen av 

engångsartiklar i plast. Studien ger upplysningar av att hotellen är medvetna om EU:s 

bestämmelser i intervjuer men enligt observationerna är det ett fåtal av hotellen som når upp 

till dessa bestämmelser. 

 

13. Praktisk användning och vidare forskning 
 

Plast är ett brett ämne och yttersta aktuellt. Inom hospitalitybranschen används det mängder 

av engångsartiklar i plast. Med tanke på EU:s bestämmelser om att förbjuda vissa 

engångsartiklar finns det stor potential till vidare forskning inom området. Efter 2021 när 

EU:s bestämmelser träder i kraft finns det forskningsmöjlighet till att följa upp hur hotell har 

handskats med dessa bestämmelser och hur de jobbar för att minska sin användning av 

engångsartiklar i plast.  
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15. Bilagor 
Bilaga 1 – Informationsbrev 
Hello! 

My name is Marielle Thidé, I am writing my collage bachelor paper. I am studying Hotel- and 

hospitality in Sweden at the Restaurant and Hotel University, Örebro University. In this study 

my main goal is to reaches how hotels in Europe stands in the questions of the EU banning of 

specific single-use plastic products  

Your identity will be protected by giving all participants. The intervjue will be written down 

and saved. In addition, our supervisor and examiner will take part of the material. Your 

responses and results will be treated so that unauthorized persons will not be able to access 

them. After the project has been examined and approved, the papers will be destroyed.  

Participation is voluntary, and you can withdraw at any time without explanation. The final 

work will be submitted for final assessment on June 10, 2019. The study will be published 

online in the research archive DiVA. If you are interested, I will gladly send the results to you 

who participate in the study. 

Thank you for your participation in this bachelor study.  

Contact information 

Marielle Thidé, mariellethide@hotmail.com 0046703813855 

Supervisor 

Stefan Wennberg, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 

 

I have read the information above and had the opportunity to ask questions. I agree to 

participate in the study. I give my consent to the interview being recorded digitally and stored 

as above. 

Name 

City and date 
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Bilaga 2 – Sökmatris 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
rubriker 

Lästa 
abstrakt 

Hela 
lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Datum 

Taylor & 
Francis 
online 

Plastic, 
toxic 

41,639 120 5 3 2 8/4-19 

Lesiure 
Tourism 

Plastic, 
hotel 

16 16 2 1 1 8/4-19 

Science 
direkt 

Plastic, 
hotel 

10365 100 2 2 1 8/4-19 

Science 
direkt 

Singel-use 
plastic 
hotels 

2387 50 0 0 0 8/4-19 

Taylor & 
Francis 
online 

Disposables 
plastic 

22951 150 0 0 0 9/4-19 

Taylor & 
Francis 
online 

Disposables 
plastic, 
hotels 

298 150 7 3 1 9/4-19 

Taylor & 
Francis 
online 

Hospitality, 
disposabled, 
plastic 

144 144 3 0 0 9/4-19 

Taylor & 
Francis 
online 

Restaurant, 
plastic 

5544 300 0 0 0 9/4-19 

Google 
Scholar 

Plastic 
disposabled, 
hotels, 
singel-use 

2470 250 2 1 0 9/4-19 

DiVA Cirkulär 353 80 5 2 2 18/5-19 
DiVA Plast 503 100 4 2 2 18/5-19 
DiVA Plast, 

Historia 
12 12 2 2 1  
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Bilaga 3 – Observationsschema 
 

 Hotell 
1 

Hotell 
2 

Hotell 
3 

Hotell 
4 

Hotell 
5 

Hotell 
6 

Hotell 
7 

Hotell 
8 

Hotell  
9 

Hotell 
10 

Hotell 
11 

Hotell 
12 

Engångsart
iklar 

            

Topspinnar             
Plastbestick             
Plasttallrika
r 

            

Plastsugrör             
Artiklar 
med 
restriktione
r 

            

Plastflaskor 
med 
avtagbar 
kork 

            

Minska 
användnin
gen 

            

Plastbehålla
re till mat 

            

Plastkroppa
r 

            

Plastlock             
Artiklar 
producente
r* 

            

Chips- och 
godispåsar i 
plast 

            

Tobaksprod
ukter med 
filter 

            

Våtservetter             
Ballonger             
Lätta 
plastpåsar 

            

Övriga 
plastartikla
r 

            

Godispappe
r i plast 

            

Duschmöss
or i plast 
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Små 
engångsflas
kor med 
två, 
schampo 
och 
bodylotion  
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Bilaga 4 – Observationsprotokoll 
 

 
 Hotell 

1 
Hotell 

2 
Hotell 

3 
Hotell 

4 
Hotell 

5 
Hotell 

6 
Hotell 

7 
Hotell 

8 
Hotell  

9 
Hotell 

10 
Hotell 

11 
Hotell 

12 

Engångsart
iklar 

            

Topspinnar X X X X X X X X X X X X 
Plastbestick   X          
Plasttallrika
r 

            

Plastsugrör X X X X X X X X X X X X 
Artiklar 
med 
restriktione
r 

            

Plastflaskor 
med 
avtagbar 
kork 

X X X X X X X X X X X X 

Minska 
användnin
gen 

            

Plastbehålla
re till mat 

 X   X  X X  X   

Plastkroppa
r 

 X X X X X X X X X X X 

Plastlock  X   X  X X X   X 
Artiklar 
producente
r* 

            

Chips- och 
godispåsar i 
plast 

 X X X  X X  X   X 

Tobaksprod
ukter med 
filter 

           X 

Våtservetter  X  X     X   X 
Ballonger             
Lätta 
plastpåsar 

X X X X X X X X X X X X 

Övriga 
plastartikla
r 

            

Godispappe
r i plast 

X X X X X X X X X X X X 

Duschmöss
or i plast 

X X X X X X X X X X X X 
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Små 
engångsflas
kor med 
två, 
schampo 
och 
bodylotion  

 X X X  X  X X X X X 
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Bilaga 5 – Intervjuanalys 
 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Tolkning och 
kodning av 
kondenserade 
meningsenheter 

Underkategorier Kategorier 

We try not to use 

single-use plastic 

and we are always 

trying to do our best 

when it comes to 

the environment 

Trying to do the 

best they can 

when it comes to 

the environment 

Do their best and 

care about the 

environment 

Environment Care 

We do our best with 

recycling. And try 

not to use as much 

plastic in our rooms 

Trying to recycle 

as much they can 

and reduce plastic  

Recycling is 

important and so 

is reducing 

plastic 

Recycling  Reducing 

plastic  

We have never used 

much single-use 

plastic anyway. We 

exchanged our egg 

holders to small 

glassholders 

Exchange the 

single-use plastic 

in egg holders to 

glass holders 

To reduce 

single-use plastic 

you must take 

actions  

Taking actions Exchange 

The less plastic- the 

less is better I 

think! Shampoo or 

shower gel should 

be in cellulose 

which is 

compostable. And 

The less plastic – 

the better. To use 

cellulose in the 

containers instead 

of plastic and 

trying to 

contribute 

Less is more and 

every action 

count 

Less is more Actions 
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we try to do our 

best to contribute.  

For instance, are we 

installing a system 

– this Friday 

actually – that will 

remove chalk in the 

water. That means 

we will safe water, 

not much water and 

cleaning products 

will be used when 

cleaning the rooms. 

Installing a 

system to remove 

chalk in the water. 

Safer water and 

that will reduce 

the water and 

cleaning product 

in the rooms.  

To invest money 

for the 

environment, but 

also gain money 

than using less 

of products. 

Money Invest 

We still use plastic 

products like dental 

kits and other one-

use only tools. 

Also, we are 

following recycling 

strategy to separate 

different types of 

waste.  

Still use plastic 

products, but we 

are following a 

recycling strategy 

to separate 

different types of 

waste 

By using some 

plastic products 

but being better 

at recycle  

Improvement  Recycling 

It is problematic to 

be applied 

regarding the 

suppliers of 

different products 

to replace the 

existing ones also 

need to define a 

Its’s problematic 

to exchange some 

of the products 

regarding 

suppliers, also a 

need for a defined 

feasibility study 

need to know the 

Hard to change 

some of the 

product due to 

suppliers and 

time and cost 

affective  

Costly and time 

consuming 

Economy 
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feasibility study to 

know the cost 

differences and 

time of supply 

cost differences 

and time of 

supplies 

We work fairly to 

reduce plastic use, 

many supplies we 

use are packed in 

reusable materials 

like cartoon and 

paper, also we 

separate our waste 

for recycling, I 

would say that we 

participate by 40 % 

to 50 % to reduce 

environment 

imprint.  

Striving to reduce 

plastic and other 

materials such as 

cartoon and paper. 

Also, by 

recycling. The 

hotel considers 

itself to reduce 

environmental 

imprints fairly 40-

50% 

Recuse and 

recycling 

materials. And 

reduce 

environmental 

imprints 

Reduce, recycle Actions 

Many things such 

as installing solar 

cells on the roof to 

produce energy in 

summertime, more 

smart sensors to 

save electricity and 

water, replace 

plastic products 

with alternative 

ones from paper or 

recyclable 

materials, adapt a 

Doing many 

things for the 

environment, like 

installing solar 

cells and smart 

sensors to save 

electricity and 

water. Replace 

plastic products  

Installing solar 

cells and smart 

sensors to save 

money and water 

Investing to save 

some money and 

to contribute to 

the environment  

Invest 
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strategy to consider 

environmental 

issues. 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor 
 

1. Position 

2. Are you aware of the EU banning of single-use plastic and how is your hotels actions about 

this? 

3. Do you think this will be problematic to apply in your business?  

4. How does your hotel work according to reduce plastic use and to reduce environment 

imprints? 

5. Are your hotel ready for the change regarding the EU-banning? 

6. What does your hotel contribute in the environmental issues? 

7. And for last, how do you think your hotel can be better at environmental issues and how do 

you think your hotel can implant that in to the business?  
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Bilaga 7 – Intervjutranskibering 
 

Intervju – Hotell ett 

1. Postition 

Hotelchef / Hotel Manager  

2. Are you aware of the EU banning of single-use plastic and how is your hotels actions 

about this? 

Yes. We have never used much single-use plastic anyway. We exchanged our egg holders to 

small glassholders 

3. Do you think this will be problematic to apply in your business? 

No, not at all 

4. How does your hotel work according to reduce plastic use and to reduce environment 

imprints? 

We have proper glass both in the rooms and in the breakfast room. Our yoghurts etc are in a 

big glass bowl instead of small individual packages. The only thing left is the butter, we are 

thinking how to do this the best. We are a member of Green Key and d our best to save 

energy, water, food waste etc. 

5. What does your hotel contribute in the environmental issues? 

Like I said before. We try not to use single-use plastic and we are always trying to do our best 

when it comes to the environment. We are proud of our Green Key.  

6. Are your hotel ready for the change regarding the EU-banning 

Yes!  

7. And for last, how do you think your hotel can be better at environmental issues and 

how do you think your hotel can implant that in to the business?  

There is always room for improvement. For instance are we installing a system – this Friday 

actually – that will remove chalk in the water. That means we will safe water, not much water 

and cleaning products will be used when cleaning the rooms. 
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Intervju – Hotell två 

1. Position  

Manager  

2. Are you aware of the EU banning of single-use plastic and how is your hotels actions 

about this? 

The less plastic- the less is better I think! Shampoo or shower gel should be in cellulose which 

is compostable. And we try to do our best to contribute.  

3. Do you think this will be problematic to apply in your business? 

If the first looking is nice- it´s no problem - people like new and innovative thinks and our 

hotel is ready for the change 

 

4. How does your hotel work according to reduce plastic use and to reduce 

environment imprints? 

We do our best with recycling. And try not to use as much plastic in our rooms  

 

5. What does your hotel contribute in the environmental issues? 

we use hard soap and the plastic in our intensive shower gel and shampoo are of cellulose as I 

mentioned before 

6. Are your hotel ready for the change regarding the EU-banning? 

Yes!  

7. And for last, how do you think your hotel can be better at environmental issues 

and how do you think your hotel can implant that in to the business?  

we look always something new to make something better. and plastic reduction is super! And 

we try our hardest to reduce and take care of the waste as effective as possible.  
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Intervju – Hotell tre 

1. Position  

Receptionist and Restaurant supervisor 

2. Are you aware of the EU banning of single-use plastic and how is your hotels actions 

about this? 

I am aware of the concept and it is applied somehow in the hotel regarding service tools in the 

restaurant for example (forks, spoons, knives, etc.) while there are other tools that we still use 

plastic products like dental kits and other one use only tools. Also we are following recycling 

strategy to separate different types of waste.  

3. Do you think this will be problematic to apply in your business? 

It is problematic to be applied regarding the suppliers of different products to replace the 

existing ones also need to define a feasibility study to know the cost differences and time of 

supply 

4. How does your hotel work according to reduce plastic use and to reduce environment 

imprints? 

We work fairly to reduce plastic use, many supplies we use are packed in reusable materials 

like cartoon and paper, also we separate our waste for recycling, I would say that we 

participate by 40 % to 50 % to reduce environment imprint.  

5. Are your hotel ready for the change regarding the EU-banning? 

I am not sure but as mentioned feasibility study will most probably direct my hotel to change 

more towards EU-banning requests.  

6. What does your hotel contribute in the environmental issues? 

I do not have any information for that question  

7. And for last, how do you think your hotel can be better at environmental issues and 

how do you think your hotel can implant that into the business? 

Many things such as installing solar cells on the roof to produce energy in summertime, more 

smart sensors to save electricity and water, replace plastic products with alternative ones from 

paper or recyclable materials, adapt a strategy to consider environmental issues. But in 
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business money always has the upper hand for example if the investors are ensured for the 

economic benefits of implanting environmental strategy, they will most probably follow it.
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