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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: En studie om Scandics Hotels miljökommunikation 

 

Författare:  Karin Lindell, Tatiana Krakhmaleva 

 

Handledare: Rune Brandel 

 

Ämne/kurs: Företagsekonomi, examensarbete, 15 hp 

 

Seminariedatum: 14 januari 2010 

 

Nyckelord: Miljö, miljökommunikation, miljöledningssystem, 

intressentmodellen, legitimitetsteorin.  

 

Uppsatsens syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera 

Scandic Hotels miljökommunikation internt och 

externt. Det grundläggande intressentområdet är att 

redogöra för hur ledning, personal, kunder och gäster 

uppfattar företagets miljöåtgärder och vilka åsikter 

som eventuellt skiljer sig åt. 

 

Metod: Undersökningen utgår från en beskrivande 

problemställning och en analytisk metodansats. I 

huvudsak används en kvalitativ forskningsmetod som 

kompletteras med kvantitativ data.   

  

Teori: I teorikapitlet presenteras det vetenskapliga synsättet 

på begreppet kommunikation för att därefter kunna 

dra paralleller med miljökommunikation.  Vi har även 

valt att beskriva innebörden av miljöledningssystem 

och presentera de miljömärken som Scandics 

hotellkedja arbetar med. Intressentmodellen och 

legitimitetsteorin som är grundläggande teorier inom 

företagsekonomi har också använts för att genomföra 

studiens analys.  
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Empiri: Uppsatsens empiriska del består av en presentation av 

hur Scandic Hotels arbetar med miljöledningssystem 

och miljöcertifiering och hur de kommunicerar miljö 

både internt och externt. Därefter presenteras 

enkätundersökningar som besvarades av 

hotellpersonal och gäster. Utöver detta presenteras 

personliga intervjuer med hotellchefen på Scandic 

Winn, miljöansvarig för samtliga Scandichotell i 

Karlstad samt en av Scandics företagskunder.  

 

Slutsatser: Vi har kommit fram till att Scandics miljöåtgärder 

uppfattas som effektiva och att både den interna och 

externa miljökommunikationen är väl fungerande. 

Med vissa undantag som skiljer sig åt, delar ledning, 

personal, kunder och gäster sin uppfattning om 

företagets miljöåtgärder.  
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1. Inledning 

 
I detta kapitel ger vi en introduktion till det ämne vi har valt samt bakgrund. Vidare 

diskuteras ett antal frågeställningar som ligger till grund för uppsatsens syfte.  

 
  

1.1 Bakgrund 

Debatter om miljö och klimatförändringar har blivit mer och mer aktuella i 

dagens samhälle. Världens länder är överens om att utsläppen måste minska 

men frågan är hur och vem som ska ta på sig ansvaret. Detta är aktuella och 

komplexa frågor som diskuteras i dagsläget. Ökad kunskap och engagemang är 

en förutsättning för att kunna bromsa pågående klimatförändringar. 

(Naturvårdsverket 2009)   

 

”Sternrapporten - en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi” 

är en oberoende rapport skriven av Nicholas Stern. Den publicerades i maj 

2007 och redogör för klimatförändringarnas följder och deras ekonomiska 

kostnader. I rapporten kan man bland annat läsa följande: ”Vinsterna med 

kraftfulla och tidiga åtgärder överväger i högsta grad kostnaderna” (Stern 2007 s.12). 

 

 Vidare skriver Stern att ”Våra aktiviteter nu och under kommande årtionden skapar 

risk för omfattande negativa ekonomiska och sociala effekter senare under detta, samt nästa 

århundrade, i klass med de båda världskrigen och den ekonomiska depressionen under 1900-

talets första hälft. Det kommer också att bli svårt eller omöjligt att vrida utvecklingen 

tillbaka…..Ju tidigare vi vidtar åtgärder, desto billigare blir det” (Stern 2007 s.12).  

 

Mer eller mindre kan alla bidra till en bättre miljö och bli en förebild. Miljön har 

framförallt kommit att bli en företagsekonomisk angelägenhet. Vissa företag 

kan vidta små åtgärder men ändå föregå med gott exempel. För större företag 

som arbetar aktivt med miljön har det under senare år blivit vanligt att 

rapportera resultatet av arbete med ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar 

i form av en hållbarhetsredovisning.  Denna typ av redovisning är idag i stort 

sett helt frivilligt för svenska företag (Bergström et al. 2002). I uppsatsen har vi 

främst inriktat oss på att titta på miljöaspekten, både när det gäller den externa 

redovisningen samt intern styrning för att uppnå miljömål.  
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Enligt Bergström et al. (2002) är den vanligaste tekniken för intern styrning av 

miljöfrågor att arbeta med någon form av miljöledningssystem. Implementering 

av ett sådant system innebär oftast att företaget utför ett betydligt mer 

strukturerat miljöarbete. Företaget kan antingen välja att utveckla sitt eget 

miljöledningssystem eller anpassa sig till någon miljöorganisations kriterier. För 

extern redovisning har Global Reporting Initiative (GRI) utvecklat riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning som är tänkta att passa alla typer av företag oavsett 

bransch och storlek. KPMG (2009) menar dock att dessa riktlinjer är svåra att 

tillämpa för små och medelstora företag. En faktor att beakta är också att 

graden av miljöproblem skiljer sig beroende på verksamhet. Företags olika 

miljöansträngningar och ett varierat engagemang medför också att 

miljöredovisning har olika omfattning och kvalitet. Om företaget har en separat 

miljöredovisning kan den många gånger se ut som en reklamkatalog. Frågan är 

ju då om företaget verkligen gör verklighet av sina vackra ord.  

 

Vi har valt att studera hur Scandic Hotels arbetar med miljöfrågor och 

redovisning av detta. Anledningen till att valet av fallobjekt föll på Scandic 

beror på att de sedan länge har profilerat sig med att arbeta för en hållbar miljö. 

Det låg även i vårt intresse att undersöka ett icke tillverkande företag för att ta 

reda på vilka motiv som ligger bakom en miljösatsning i en sådan verksamhet.  

 

Scandics miljöpolicy lyder: 

 

”Inget företag kan undvika att ta hänsyn till miljön och fokusera på miljöfrågor. Därför ska 

Scandic visa vägen genom att kontinuerligt arbeta för minskad miljöbelastning och förbättrad 

miljö. Scandic ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle” 
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1.2 Problemdiskussion 

Många företag har blivit tvingade att arbeta aktivt med miljöfrågor på grund av 

stora påtryckningar från intressenter. En annan tidig drivkraft när det gäller 

hantering av miljöfrågor var myndigheternas krav på verksamheterna med stöd 

i miljöskyddslagstiftningen (Bergström et al. 2002). Av vilken anledning började 

Scandic att arbeta aktivt med miljöfrågor och miljöredovisning? Var det ett krav 

från intressenterna eller en strategisk satsning att ”ligga steget före”? Bergström 

et al. (2002) beskriver att en strategisk miljösatsning från företag primärt 

kännetecknas av att den har varit initierad inifrån företaget och att 

miljöfrågorna blivit ett konkurrensmedel. Bruzelius och Skärvad (2004) menar 

att många företag har blivit miljöorienterade inte bara för att kunderna ska bli 

nöjda utan även att tillmötesgå den allmänna opinionen och att en utvecklad 

miljöprofil har blivit viktig för många företag och andra organisationers 

långsiktiga överlevnad. 

 

Scandic Hotels började arbeta medvetet med miljöfrågor 1994 och var en av de 

första hotellkedjorna som arbetade aktivt med miljö. 1996 implementerade 

Scandic ett system för registrering och redovisning av hotellens miljöåtgärder. 

Enligt Bergström et al. (2002) blev det under den första halvan av 1990-talet ett 

allt vanligare fenomen för företag att redovisa miljöinformation externt. 

Trenden spred sig från att ha varit endast börsnoterade företag i starkt 

miljöpåverkande branscher till att gälla även mindre företag i olika branscher.  

 

Tidigare undersökningar har visat att det framförallt är företag i uppenbart 

miljöpåverkande branscher som har en väl utvecklad miljöredovisning. Trots att 

inte hotell och restaurang räknas till den kategorin av verksamheter har Scandic 

lagt resurser på att utveckla miljöarbetet. Är detta någonting som efterfrågas? 

Finns det en marknad som vill ha en miljöanpassad turism/hotell och 

restaurangnäring? 

 

Bergström et al. (2002) utgår ifrån ett antagande att det finns ett samband 

mellan miljöredovisning och miljöhänsyn som även syftar till en hållbar 

utveckling. Anser personal och ledningen inom Scandic att det föreligger något 

sådant samband?  
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Hur agerar företag för att informera intressenter om sina miljösatsningar, dvs. 

hur kommunicerar de miljö? Det finns idag ingen allmänt vedertagen formel för 

extern miljöredovisning även om det finns normer, regler och riktlinjer för vissa 

branscher (Bergström et al. 2002). Det finns dock ett antal system för 

miljöcertifiering av företag och produkter. I vårt arbete jämförs några av dessa 

och analyseras hur de skapar en större trovärdighet för företagets miljösatsning 

ur konsumentens synvinkel. En annan aspekt som undersöks är konsumentens 

– i detta fall gästernas – attityd till hotellets miljösatsning. Hur är kundernas 

inställning till miljöfrågor och är de beredda att betala mer för miljöanpassade 

alternativ?  

 

Uppsatsen belyser tidigare nämnda frågor utifrån en undersökning som 

fokuserar på vikten av Scandics miljöprofil. Den empiriska delen förklarar även 

hur Scandic går tillväga för att kommunicera miljö både internt och externt. 

Undersökningen går bland annat ut på att klargöra hur Scandic arbetar med 

styrning för att uppnå miljömålen. När det gäller den externa kommunikationen 

i form av miljöredovisning analyseras den främst utifrån de kvalitativa 

egenskaperna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. För att få en så objektiv 

uppfattning som möjligt avsåg vi att belysa frågan utifrån fyra olika perspektiv: 

ledningens, personalens, kundernas och gästernas.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera Scandics interna och externa 

miljökommunikation. Det grundläggande intresseområdet är att redogöra för 

hur ledning, personal, kunder och gäster uppfattar företagets miljöåtgärder och 

vilka åsikter som eventuellt skiljer sig åt.       
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2. Metod 

 
I detta kapitel redovisas vilka vetenskapliga utgångspunkter vi har valt för att genomföra 

undersökningen och tolka resultat samt vilka metoder som används för att samla in data.   

 
 

2.1 Val av ämne och metodansats 

Vi har valt att behandla ett ämne som är mycket aktuellt. Ämnet miljö 

diskuteras så gott som dagligen i media. I tidigare kurser har vi fått en kortare 

introduktion av ämnet ur ett företagsekonomiskt perspektiv och vi önskade att 

utveckla denna kunskap. Uppsatsen bygger på en beskrivande problemställning 

vilket betyder att vi avsåg att få bättre insikt i hur ett fenomen ser ut till skillnad 

från om vi hade utgått ifrån en förklarande problemställning som bygger på 

orsak-verkan.  Det finns uppsatser och tidigare forskning i ämnet men de flesta 

utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv. Val av perspektiv är avgörande 

för uppsatsens utformande. Vi valde att studera ett företag på djupet utifrån 

flera olika perspektiv.   

 

I undersökningar finns det olika uppfattningar om relationen mellan teori och 

empiri och hur slutsatser dras däremellan. En deduktiv ansats kännetecknas av 

att man härleder slutsatser utifrån hypoteser eller teorier. Den induktiva 

ansatsen handlar om sannolikhet genom att förutsätta kvantifiering och kunna 

dra slutsatser från empirisk fakta (Thurén 2007). Vi har inte haft som ambition 

att generera någon ny teori utifrån vår empiriska undersökning och därför lutar 

vårt val av forskningsmetod snarare mot en deduktiv ansats. Vårt 

tillvägagångssätt gick ut på att först skaffa kunskap om ämnet för att därefter 

utföra en empirisk undersökning och studera om förväntningarna stämde 

överens med verkligheten. Vad som talar mer för den induktiva ansatsen är att 

vi inte hade några förväntningar utan var helt öppna för nya observationer. 

Vare sig man väljer en induktiv eller deduktiv strategi menar Jacobsen (2002) att 

det är svårt att studera verkligheten på ett helt fritt och öppet sätt, utan 

förutfattade meningar. Jacobssen (2002) menar att det snarare är fråga om en 

analytisk ansats om man istället försöker skapa klarhet i sina förväntningar och 

antaganden innan data samlas in.  
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2.2 Metod för insamling av data 

I arbetet har vi utgått ifrån en kvalitativ undersökningsmetod men har även 

kompletterat med kvantitativ data i form av frågeformulär. Anledningen till 

detta är att vi anser att insamling av både kvalitativ och kvantitativ data har varit 

relevant för att kunna genomföra denna uppsats och för att belysa uppsatsens 

frågeställningar. Kvalitativ data är empiri i form av ord som förmedlar mening 

medan kvantitativ data är empiri i form av siffror (Jacobsen 2002).  

 

Uppsatsens kvalitativa data samlades in genom att vi utförde personliga 

intervjuer med miljöansvarig och hotellchefen på Scandic Winn i Karlstad. Vi 

utförde även en telefonintervju med en av Scandics företagskunder. Öppna 

intervjuer liknar oftast ett samtal där den intervjuade talar fritt utifrån ställda 

frågor. Vid intervjuerna försökte vi i så stor utsträckning som möjligt uppnå 

detta. Syftet var att utifrån få enheter kunna få en nyanserad beskrivning av 

sambandet mellan individ och kontext. Vi ville således söka svar på hur 

miljöarbetet uppfattas och dess betydelse för de utvalda respondenterna som 

utgör individen, på Scandichotellen i Karlstad, den aktuella kontexten.  

 

När det gäller kvalitativ data i form av intervjuer menar Jacobsen (2002) att det 

finns flera aspekter som kan påverka undersökningen. Bland annat nämner 

Jacobsen (2002) att det kan uppstå en intervjuareffekt som innebär att 

intervjuarens fysiska närvaro medverkar till att intervjuobjektet uppträder 

onormalt. Det finns även risk att en så kallad kontexteffekt uppstår och 

påverkar resultatet och exempel på detta är om intervjun utförs på en plats som 

inte känns bekväm för personen som intervjuas (Jacobsen 2002). För att 

undvika detta valde vi att boka in besöksintervjuer med miljöansvarig och 

hotellchefen och dessa utfördes på Scandic Winn i Karlstad som är deras 

arbetsplats. Båda intervjuerna spelades in i syfte att kunna återge det som sades 

på bästa sätt.  Inspelningarna blev på förhand godkända av respondenterna och 

vi anser därför inte att detta skulle utgöra någon risk för att påverka 

undersökningen. Vid telefonintervjuer kan både intervjuareffekt och 

kontexteffekt undvikas. Vi valde att genomföra en telefonintervju med den 

utvalda företagskunden eftersom intervjun byggdes på ett fåtal korta 

sammanfattande frågor och vi endast var intresserade av kundens generella 

åsikter.  
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Kvantitativ data samlades in i form av frågeformulär med givna svarsalternativ 

för Scandics gäster samt hotellpersonal. Motivet för detta val av 

undersökningsmetod var att vi hade en önskan om att kunna generalisera. 

Samtliga enkätformulär delades ut och samlades in av oss personligen på plats. 

 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två typer av data – primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

data forskaren samlar in för första gången genom intervjuer, observationer och 

frågeformulär. Sekundärdata är information som inte är direkt insamlad av 

forskaren själv. Exempel på sekundärdata kan vara existerande berättelser, 

litteratur och artiklar samt statistik, årsredovisningar och räkenskaper.  

(Jacobsen 2002) 

 

Kvalitativ primärdata i arbetet består av personliga intervjuer och kvantitativ 

primärdata är insamlad genom enkätundersökningar. Enkät innebär en skriftlig 

förfrågan som går ut till flera, där alla respondenter får samma frågor vilket gör 

det möjligt att göra meningsfull statistik utifrån svaren (Kylén 2004).  Det finns 

både för- och nackdelar med enkätundersökningar. Enligt Kylén (2004) är det 

fördelaktigt att utföra enkätundersökningar om man vill nå många samt att 

resultatet är lätt att bearbeta. I vår undersökning använde vi oss diagram och 

tabeller som vi arbetat fram med hjälp av Excel för att därefter kunna bearbeta 

och tolka enkätmaterialet. En annan fördel med enkätundersökningar är att det 

är lätt för respondenterna att besvara frågor med bundna svarsalternativ. 

Nackdelen med denna metod är att de bundna svaren kan styra 

respondenternas tankar och ge mindre genomtänkta svar (Kylén 2004). 

 

De kvalitativa och kvantitativa sekundärdata som använts i uppsatsen består av 

litteratur i form av böcker och rapporter. Vi har även använt oss av 

sekundärdata från diverse källor på Internet samt Scandics årsredovisning.  

 

2.3 Val av respondenter 

Eftersom uppsatsens syfte är att analysera Scandics miljökommunikation 

utifrån olika perspektiv avsåg vi att hitta respondenter som kunde svara för 

detta. Den första respondenten som valdes ut var hotellchefen som fick ge 

ledningens syn på miljöarbetet. För att samla in så mycket tillförlitlig 
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information om själva utförandet av miljöarbetet var miljöansvarig på hotellet 

ett naturligt val av respondent. Rekommendation och kontaktinformation till 

den utvalda företagskunden fick vi av personal på Scandic Winn.  När det gäller 

urvalet av respondenter för gästundersökningen koncentrerade vi oss på gäster 

som är medlemmar i Scandics stamgästprogram. Anledningen till detta var att 

undersökningen utfördes i samband med incheck istället för vid utcheck för att 

undvika att gästen skulle känna sig stressad. För att svaren skulle bli rättvisande 

ansåg vi att det var av betydelse att gästen skulle ha bott på något Scandichotell 

tidigare och således ha haft möjlighet att skaffa sig kännedom om Scandics 

miljöprofil. Trots att vi delade ut enkätfrågorna i samband med incheck 

upplevde vi att en stor del av de tillfrågade gästerna var stressade och därför 

avböjde från att delta i vår enkätundersökning. När det gäller 

personalundersökningen bestod respondenterna av receptionister, restaurang- 

och kökspersonal samt våningspersonal. Meningen med att välja personal från 

olika avdelningar var att kunna generalisera resultatet och få en så bred 

omfattning som möjligt.   

 

2.4 Avgränsning 

Trots att uppsatsen bygger på ett koncept som gäller för hela Scandic Hotels 

valde vi att endast utföra intervjuer och enkätundersökningar på två av kedjans 

hotell i Karlstad. Anledningen till detta var att av Scandichotellen i Karlstad har 

dessa två flest antal rum och att vi av denna anledning kunde få en större 

svarsfrekvens till enkätundersökningarna. När det gäller intervjuerna blev det 

också ett naturligt val att genomföra dessa på Scandic Winn eftersom 

hotellchefen på Scandic Winn är ansvarig på både Scandic Winn och Scandic 

Klarälven. Miljöansvarig utför miljöarbetet på alla tre Scandic hotell i Karlstad 

men har sin anställning på Scandic Winn. I uppsatsens inledande fas planerade 

vi att intervjua ett flertal företagskunder. Det visade sig dock vara svårt att få 

tag i representanter som kunde besvara våra frågor vilket är anledningen till att 

den utvalda företagskunden i uppsatsen får representera kundernas perspektiv.  

 

2.5 Vetenskapligt synsätt  

Vi har koncentrerat oss på en tolkningsbaserad ansats som är en av de två 

grundläggande vetenskapliga synsätten. Enligt Jacobsen (2002) utgår dessa ifrån 

att verkligheten antingen kan uppfattas genom objektivitet eller som en 

mänsklig tolkning. Eftersom insamlad data i denna uppsats bygger på 
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respondenternas uppfattning av problemet ansåg vi att informationen inte 

kunde tolkas objektivt utan den tolkningsbaserade ansatsen var mest lämplig.   

 

2.6 Trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är termer som används för att bedöma kvaliteten av 

undersökningen, med andra ord undersökningens trovärdighet (Kylén 2004). 

 

Validitet handlar om giltighet och relevans av det vi mäter. Kylén (2004) menar 

att validitet är värdet av de uppgifter vi får in och hur användbara uppgifterna 

är för att lösa det problem vi arbetar med. Vid bedömning av undersökningens 

kvalitet när det gäller validitet är det viktigt att tänka på frågornas formulering 

samt att respondenterna förstår frågan och varför vi frågar (Kylén 2004). De 

utvalda respondenterna som intervjuades arbetar aktivt med Scandics 

miljöåtgärder eller är väl informerade. Vi anser därför att svaren vi fick var 

relevanta för att kunna analysera problemet. När det gäller 

enkätundersökningarna med Scandics gäster och personal anser vi att frågorna 

var begripligt formulerade och att våra respondenter förstod varför vi ställde 

dessa frågor.  

 

Reliabilitet som anger tillförlitlighet i mätningar blir oftast aktuellt vid utförande 

av en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell 2005). Vid bedömning av 

undersökningens kvalitet när det gäller reliabilitet bör frågorna vara enkla för att 

svaren ska bli entydiga och kunna tolkas bara på ett sätt (Kylén 2004). Vi har 

samlat in 47 svarsenkäter från gäster på två Scandichotell i Karlstad och anser 

att resultatet är tillförlitligt på så sätt att om vi skulle utföra samma 

undersökning på nytt skulle vi i stort sett få samma resultat. I arbetets inledande 

fas var tanken att samla in ca 100 svarsenkäter men vi såg ganska snart en tydlig 

trend i svarsalternativen vilket gjorde att vi kunde analysera och dra slutsatser 

utifrån en lägre svarsfrekvens. Kylén (2004) beskriver detta fenomen och menar 

att reliabilitet kontrolleras genom att upprepa datainsamlingen som då ska ge 

samma resultat varje gång. Denna metod kallas för testretest eller prövning av 

stabilitet. 
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3. Teoretisk referensram 

 
I teorikapitlet står det vetenskapliga synsättet på begreppet kommunikation, med huvud 

inriktning i organisationer, som utgångspunkt för att sedan kunna dra paralleller med 

miljökommunikation. Därefter förklaras innebörden av miljöledningssystem och 

miljömärkning som följs av konkreta exempel på miljöcertifieringssystem. Kapitlet avslutas 

med intressentmodellen och legitimitetsteorin som är centrala teorier när det gäller 

organisationsteori såväl som kommunikationsteori och ligger till grund för studiens analys. 

 
 

3.1 Kommunikation 

Kommunikation har fyra grundläggande funktioner – den expressiva, sociala, 

informativa och kontrollerande funktionen (Thunberg et al. 1979 refererad i 

Larsson 2008). Begreppet kommunikation kan beskrivas som en process för 

människors kontakt med varandra där information står för innehållet i denna 

process (Larsson 2008). Larsson (2008) menar dock att kommunikation inte är 

något självständigt fenomen utan bestäms av en rad bakomliggande faktorer, 

såsom individuella, sociala, fysiska, tekniska och organisatoriska faktorer. Det 

handlar om hur individer som deltar i processen tar till sig och uppfattar det 

som förmedlas. Det finns en rad hinder för kommunikation och att budskapet 

inte ska nå fram på grund av störningar, brus och fördröjningar. Dessa kan vara 

tekniska hinder men även begränsningar eller hinder som finns hos individen 

eller samhället i stort. Exempel på sådana hinder är enligt Erikson (2005) 

tidsbrist, psykiska hinder i form av t.ex. ilska och ångest, fysiska hinder såsom 

t.ex. sjukdom eller existentiella hinder som t.ex. någon form av livskris eller 

arbetslöshet. Det är viktigt att komma ihåg att kommunikation inte alltid 

fungerar som vi har tänkt oss och att vi bör ha dessa ”hinder” som även 

benämns som brus i baktanken. En kommunikativ basmodell utvecklad av 

Shannon och Weaver på 1940-talet förklarar fenomenet.  

 

 
Källa: Larsson 2008 s.48 
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Modellen illustrerar processkolan som motsvarar envägskommunikation. En 

annan modellväg är tvåvägskommunikation som bygger på en process med 

ömsesidig kontakt eller ett nätverk av kontakter (Larsson 2008).    

 

För att budskapet ska nå fram måste mottagaren uppleva relevans för det 

aktuella ämnet samt ha informationsbehov. Om ett företag ska lyckas att fånga 

intressenternas uppmärksamhet måste budskapet dessutom vara bra och 

genomtänkt (Larsson 2008). Larsson (2008) skriver att budskapet är kärnan i all 

kommunikation och förklarar vidare att kunskap om budskap bygger på den 

klassiska retoriken. I retoriken talas det om de tre faktorerna etos, patos, logos 

som är avgörande för att övertyga och övertala. Logos är själva ordet, dvs. 

faktaframställningen, etos handlar om att väcka förtroende och patos betyder 

känsla och syftar till att publiken påverkas emotionellt av budskapet (Hägg 

1998). Sakinnehållet måste också vara hållbart i den meningen att det är 

trovärdigt, begripligt, korrekt och sanningsenligt för att ha någon chans hos 

publiken (Larsson 2008). Larsson (2008) menar också att det långsiktiga 

förtroende för en organisation samt krav på god etik och professionalitet kräver 

att informationsarbetet utförs sakligt och seriöst utan överdrifter och språklig 

manipulering.  Larsson (2008) hävdar att kommunikation är en av de viktigaste 

komponenterna i en fungerande organisation.  Vidare skriver Larsson (2008) att 

”vissa forskare hävdar att organisationer är kommunikation och har skapats där igenom”. 

Den viktigaste uppgiften för en organisations informationsverksamhet är att 

skapa goda relationer med interna och externa intressenter. Kommunikationen 

måste initieras av organisationen själv och vara en aktiv process (Erikson 2005).  

 

Larsson (2008) strukturerar upp organisationskommunikation enligt följande 

kommunikationssätt: 

 Intern och extern  

 Formell och informell 

 Verbal och icke verbal  

 

Planerad kommunikation som inte omfattar icke-verbala eller informella 

kontakter och oftast förekommer i dokumenterad form fungerar som 

målinriktat styrinstrument (Larsson 2008). Organisationer bör sträva efter att 

samordna arbetet med intern och extern kommunikation i ett helhetsperspektiv 

för att uppnå totalkommunikation (Erikson 2005). För att kunna uppnå detta är 

det viktigt att ha en väl fungerande intern kommunikation.  
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Larsson (2008) skriver att en grundläggande och ständigt återkommande tes 

bland forskare är att ”effektiv kommunikation börjar på hemmaplan”. Synliga och 

osynliga signaler från personalen har visat sig ha påtaglig styrkraft för utfallet 

och effektiviteten (Larsson 2008). Det är viktigt för en organisation att 

formulera tydliga mål som accepteras internt. Larsson (2008) skriver att många 

organisationer har misslyckats med målarbetet då aktiviteterna har målsatts på 

fel nivå – ”en allmän nivå med vida om än fina formuleringar”. Kommunikationen ska 

enligt Erikson (2005) skapa förtroende för organisationen och ge den en tydlig 

identitet. 

 

3.2 Miljökommunikation 

Miljökommunikation innebär att kunna förmedla sitt miljömedvetna agerande 

och skapa en dialog både internt och externt. Erikson (2005) menar att 

miljöarbete i högsta grad är en kommunikationsfråga. För att lyckas med 

miljöarbete krävs som regel god planering och trovärdiga 

kommunikationsinsatser både internt och externt (Ecosofia 2009).  Att 

kommunicera miljö på rätt sätt är avgörande för att det ska leda till ökande 

marknadsandelar (Tillväxtverket 2009).  Det är viktigt att organisationens 

ståndpunkter och insatser i miljöfrågor sker på många områden och 

kommuniceras med omvärlden (Erikson 2005). Erikson (2005) beskriver att de 

bör vävas samman med annan löpande dialog internt och externt. Miljöfrågorna 

ska alltså inte endast fokusera på nya tekniska lösningar, miljörevision och 

manualer för internt miljöarbete (Erikson 2005). Samtidigt är det viktigt att vara 

saklig och kunna verifiera fakta som framställs.  Omvärlden kan reagera starkt 

mot överdrifter och oklarheter. Eftersom miljökommunikation är ett område 

som granskas av olika samhällsgrupper är det viktigt att inte använda sig av 

felaktiga begrepp och miljöargument. Att vinna omvärldens förtroende för 

miljöarbetet är avgörande för att företagets image ska kunna stärkas 

(Tillväxtverket 2009). Liksom all annan kommunikation i en organisation bör 

mål och visioner med hänsyn till miljöarbetet framgå tydligt. Det är också 

viktigt att det klart framgår hur företaget vill arbeta för att nå visionerna samt 

vara öppen om eventuella problem. Öppen miljöinformation har visat sig vara 

viktigt i syfte att skapa tilltro till organisationen miljöarbete (NUTEK 2006). 

Tillväxtverket (2009) tror att den miljökommunikationen som kan tända kraft 

och engagemang hos andra organisationer och på så sätt inspirera dem till 

handling är den bästa.  
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Miljökommunikation är ett samlingsnamn för en rad olika åtgärder både externt 

och internt. Externt kan det handla t.ex. om miljöredovisning och miljö på 

hemsidan. Internt kan man arbeta med miljökommunikation i form av 

utbildning, kommunikationsplan, konsekvensanalys, miljögrupper och andra 

miljöprojekt. 

 

När det gäller intern kommunikation generellt skriver Eriksson (2005) att detta 

förekommer i olika former beroende på vilka fakta som ska förmedlas. 

Formerna som nämns är operativ kommunikation, nyhetskommunikation, styr- 

och förändringskommunikation samt kulturkommunikation där det sistnämnda 

berör bl.a. företagets värderingar, etik och människosyn liksom inställning till 

samhällsansvar och miljöfrågor.  Samtidigt vill vi poängtera att det inte bara är 

organisationens inställning till miljön som ska kommuniceras utan själva 

arbetet. Denna typ av kommunikation antas hamna under kategorin 

styrkommunikation och det är vanligt att organisationer använder sig av 

miljöledningssystem för sitt planerade miljöarbete. 

 

3.3 Miljöledningssystem och miljömärkning 

System för miljöledning och miljömärkning har främst utvecklats för den 

tillverkande industrin men ett fåtal är även tänkbara för servicebranschen. 

Miljöledning betyder i praktiken att ha ett planerat miljöarbete. Ett företag kan 

välja att arbeta fram ett eget system med ledningsdriven resultatuppföljning som 

ett styrkort men den vanligaste tekniken för att arbeta systematiskt med 

miljöfrågor är att följa en standard för miljöledning (Bergström et al. 2002). 

Sedan början av nittiotalet har det växt fram många frivilliga system för 

miljöledning. Den internationellt mest tillämpade standarden är ISO 14001 som 

är ett detaljerat regelverk för hur företaget ska arbeta med miljön i förhållande 

till sin miljösituation. De olika systemen som finns för miljöledning idag skiljer 

sig i praktiken åt men gemensamt är att de ska bidra till att organisationens 

miljöarbete kontinuerligt följs upp och förbättras över tiden. Systemen 

innehåller inga generella krav utan företagen upprättar egna mål och 

handlingsplaner. Bergström et al. (2002) skriver att ett miljöledningssystem 

fungerar som en specialorganisation som bevakar att miljöfrågorna sköts i linje 

med företagets uppsatta miljöpolicy. Vid revision bedöms om företaget har nått 

målen som företaget själv har satt upp till skillnad från miljömärkning som 

utgår från fasta kriterier (Lagerkvist 2001).  
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Syftet är att företaget ska kunna visa kunder och andra intressenter att de har 

sin miljösituation under kontroll genom att bli certifierade av ett sådant 

miljöledningssystem. Affärsnyttan med ett sådant system handlar inte främst 

om att få nya kunder utan att miljöledningssystemet ska bli ett verktyg för ökad 

effektivisering och minskad resursanvändning vilket i sin tur leder till minskade 

utgifter och kostnadsbesparingar. Detta visar en rapport som togs fram 2006 av 

Nätverket för effektivare miljöledningssystem som var ett projekt i regi av 

NUTEK1. I rapporten nämns förutom kostnadsbesparingar ett antal exempel 

på andra positiva erfarenheter från användningen av miljöledningssystem. Bland 

annat har det visat sig att företag som inom sin bransch varit tidigt ute med att 

införa miljöledningssystem har vunnit affärsmässiga fördelar. Andra fördelar 

enligt rapporten är att företag arbetar mer strukturerat både med miljöfrågor 

och andra ledningsfrågor samt att företagets kultur har stärkts. 

 

För att ett företag ska kunna bli certifierat enligt ett miljömärkningssystem krävs 

att det uppfyller färdiga krav. Det ställs alltså samma krav på alla företag som är 

certifierade enligt märket. Ibland framställs miljöledning och miljömärkning 

som konkurrerande system. Det optimala är dock att kombinera systemen 

genom att utifrån de mål företaget sätter upp i ett miljöledningssystem klara att 

uppnå de krav som ställs i ett miljömärkningssystem. Det finns även 

miljömärkningssystem där miljöledning ingår som komplement och systemet är 

således en blandning av båda. (Lagerkvist et al. 2003)   

 

3.3.1 Miljöcertifieringssystem 

Svanen 

 

Svanen är ett miljömärkningssystem som drivs utan vinstintresse 

på uppdrag av regeringen.  Den infördes 1998 av Nordiska rådet 

och har kommit att bli Nordens officiella miljömärkning.  Det är 

företaget Miljömärkning AB som ansvarar för märkningen av 

Svanen i Sverige. Symbolen för Svanenmärkning är en fågel som flyger mot ett 

hållbart samhälle och de fyra vingpennorna skulle föreställa samarbetet mellan 

Sverige, Norge, Finland och Island. Danmark kom med i samarbetet några år 

senare och saknar vingpenna i symbolen.   

                                                 
1
 NUTEK- den verksamhet som tidigare bedrevs inom Nutek, verket för näringsutveckling, har i 

huvudsak övergått till myndigheten Tillväxtverket. 
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Svanen finansieras dels genom avgifter som de certifierade företagen betalar 

samt anslag från regeringen.  Avgiften uppgår till 0,3 % för de Svanenmärkta 

varornas årsomsättning medan avgiften för tjänster varierar.  Kraven för att få 

en Svanenmärkning varierar på tjänster och varor och för att få behålla 

certifieringen ställs det ständigt högre krav på företagen. Idag finns 

Svanenmärkning på ca 65 olika produktgrupper. (Svanen 2009) 

 

KRAV-märket 

 

KRAV-märket är en symbol för ekologiskt producerad 

mat. KRAV drivs i formen av en ekonomisk förening 

som bildades 1985 och finansieras av licenser och 

försäljning av tjänst. KRAVs vision är att ”all produktion 

och konsumtion är hållbar och kommer från en frisk jord”. Just därför står KRAV-

märket för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar. När 

KRAV-märket sitter på en produkt betyder det att produkten produceras på ett 

hållbart sätt, dvs. utan bekämpningsmedel eller liknande. Hela kedjan från jord 

till bord är kontrollerad och certifierad när KRAV-märket står på produkten. 

Alla KRAV-märkta produkter genomgår kontroll årligen. (KRAV 2009) 

 

EU-blomman 

 

EU-blomman är ett certifieringssystem som är framtaget för 

att kunna hjälpa europeiska konsumenter att välja 

miljöanpassade produkter och tjänster, dock inte livsmedel 

eller läkemedel. Miljömärkningssystemet inrättades 1992 och 

symboliseras av en blomma. Miljömärkning Sverige AB tar 

hand om EU-blomman, detta görs på uppdrag av regeringen 

och riksdag. Märket Blomman är EU:s motsvarighet till nordiska Svanen. Detta 

innebär att produkterna granskas från råvara till avfall. För att kunna få detta 

märke måste tillverkarna visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och 

funktion. Kraven ställs genom olika tester och dokumentation. Inom detta 

miljömärkningssystem finns för närvarande 23 olika produktgrupper och mer är 

250 licenser. (EU-blomman 2009) 
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Bra Miljöval 

  

Svenska Naturskyddsföreningens arbetar aktivt för att 

rädda hotade djur, växter och naturtyper och utgör 

Sveriges största oberoende natur- och miljöorganisation. 

Ett av Svenska Naturskyddsföreningens verktyg för att nå 

ett samhälle i balans med naturen är Bra Miljöval. Detta är 

ett miljömärkningssystem som utgår från att produkten 

eller tjänsten måste uppfylla vissa kriterier. Meningen är 

sedan att kraven blir mer stränga och att produkterna successivt måste utvecklas 

och bli mindre skadliga för miljön. Naturskyddsföreningen utmanar på så sätt 

företag och tillverkare till att ta ansvar för vår miljö. De utför stickprov för att 

kontrollera att kraven uppfylls. Dessutom utförs revision av auktoriserade 

revisorer en gång per år hos de företag som har produkter med märket Bra 

Miljöval. (Bra Miljöval 2009) 

 

Green Globe 21 

Green Globe är ett program som levereras av den miljörådgivande 

organisationen EC3. Programmet är ett internationellt miljöledningssystem med 

fasta kriterier för att uppnå certifiering som är anpassat speciellt för 

organisationer inom rese- och turistnäringen (EC3 2009). Ursprungligen 

utvecklades programmet av WTTC (World Travel and Tourism Council) och 

baserades på principerna i Agenda 212 (Lagerkvist 2001). Nu stöds programmet 

av Earth Check vetenskap som bygger på resurshushållning genom ett 

webbaserat benchmarking system. (Earthcheck 2009)  

 

ITP/IBLF 

The International Tourism Partnership är en organisation som har funnits 

sedan 2004 där medlemmarna består av företag från rese- och turistnäringen. 

Organisationen som har sitt säte i London har som ambition att erbjuda hotell, 

rese- och turistindustrin mer kunskap och förmåga att utveckla praktiska 

lösningar för en mer ansvarsfull affärsverksamhet. De sätter upp riktlinjer och 

rekommendationer samt ger sina medlemmar verktyg för att utveckla program 

för Tripple bottom line, dvs.  ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.  

                                                 
2
 Agenda 21 är en handlingsplan som många av jordens länder enades om på en miljö och 

utvecklings konferens som hölls av FN i Rio de Janeiro 1992.  
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ITP ger även ut publikationer med miljöledningssystem speciellt anpassade för 

hotell. (ITP 2009) ITP är en del av den större organisationen International 

Business Leaders Forum som arbetar med företag, regeringar och det civila 

samhället för att öka bidraget till en hållbar utveckling. IBLF är en oberoende 

och icke vinstdrivande organisation som är grundat av HKH prinsen av Wales 

1990. (IBLF 2009) 

 

3.4 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en av de grundläggande modellerna inom företags-

ekonomi. Företagens strävande efter att uppnå ett stabilt förhållande till sin 

omgivning, det som kan kallas jämvikt, är utgångspunkten i intressentmodellen 

(Ax et al. 2005). Modellen tar upp varför företag tar hänsyn till sina intressenter 

och tillgodoser intressenternas krav. Företagets intressenter är stat och 

kommun samt alla de individer, grupper av individer och andra företag som i 

något avseende har en utbytesrelation med företaget. Enligt Brytting (2002) har 

ledningen till uppgift att identifiera organisationens intressenter och att 

upprätthålla deras förväntningar om en bidrag-belöningsbalans. Det krävs en 

balans mellan de bidrag intressenterna lämnar till företaget och de belöningar 

företaget lämnar till intressenter, dvs. ömsesidiga förhållanden. Ax et al. (2005) 

skriver att en central uppgift för ledningen är då att kompromissa, dvs. göra 

avvägningar och prioriteringar mellan kraven, så att en balans uppnås mellan 

intressenternas krav för att fortsätta drift och utveckling. Företagsledningen kan 

välja att redovisa information på ett visst sätt och vid en viss tidpunkt för att 

försöka påverka intressenternas inställning till företaget. Som ett exempel kan 

nämnas redovisning av miljö och samhällsrelaterad information. Ljungdahl 

(1999) skriver att sådan redovisning skulle kunna vara ett led i en övergripande 

avslöjande strategi för att hantera relationerna med viktiga intressentgrupper. 

Genom att redovisa tillräcklig miljöinformation till viktiga intressentgrupper 

kan företaget förmå intressenterna att fortsätta stödja företaget. Denna form av 

intressentteori kan sättas i samband med den strategiska synen på legitimitet i 

och med att vissa intressenter inte bidrar direkt med ekonomiska resurser till 

företaget men trots detta påverkar företagets utveckling (Ljungdahl 1999). 

 

3.5 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin har starka kopplingar till intressentmodellen. 

Legitimitetsteorin fokuserar på hur samhället och företagens intressenter 

uppfattar företaget medan intressentmodellen är koncentrerad på vilka 
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företagens intressenter är och deras intressen i företaget. Enligt Ljungdahl 

(1999) innebär legitimitet en överensstämmelse mellan exempelvis ett företags 

värderingar och rådande värderingar i det omgivande samhället. I en mer 

avgränsad betydelse kan legitimiteten innebära överensstämmelse med 

värderingarna hos de intressenter som är viktiga för företaget. Legitimitet är 

nära knutet till värderingar och normer för vad är ”rätt och riktigt” i 

omgivningen (Karlsson 1991 refererad i Ljungdahl 1999). 

 

Ett effektivt och lönsamt företag kan betraktas som legitimt av vissa 

intressenter. Ljungdahl (1999) menar dock att lönsamhet och stor vinst inte är 

tillräckligt för att legitimera företaget. Ett företag måste välja ut sådana 

legitimeringsstrategier att intressenterna godkänner och legitimerar företaget. 

Ett exempel skulle kunna vara kommunikativa legitimeringsstrategier.  
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4. Empiri 

 

Detta avsnitt redogör för studiens empiriska material. Kapitlet börjar med en kort 

företagspresentation som följs av en beskrivning om vad och hur Scandic arbetar med miljö. 

Därefter presenteras empiri från intervjuer och enkätundersökningar som både innehåller 

praktisk information om Scandics miljökommunikation samt respondenternas åsikter och 

synpunkter.   

 
 

4.1 Om Scandic 

Scandic beskriver sig själva idag som ”en modern hotellkedja dit medvetna människor 

kommer för att få ny inspiration och ny energi”. Scandics hotellprofil är att erbjuda 

hotell i både centrala lägen och i utkanten av viktiga städer. Scandic står varken 

för lyx eller budget utan tanken är att vända sig till ”alla”. Verksamheten 

grundar sig på att erbjuda ett enkelt och tillgängligt boende för både 

affärsresenärer, fritidsresenärer, turister och barnfamiljer. (Scandic Hotels 

2009a). 

 

Det första hotellet som då hette Esso Motorhotell och senare kom att bli 

Scandic öppnades 1963. Affärsidén, det så kallade ”Motorbykonceptet”, gick 

inledningsvis ut på att vara lätt tillgänglig för gästen på vägarna. 

Motorbykonceptet bestod av ett antal motellrum, en bensinmack och ett 

värdshus. Konceptet var helt rätt i tiden vilket gjorde att de kunde expandera till 

både Danmark och Norge. År 1984 såldes hela kedjan till ett svenskt 

konsortium där börsnoterade riskkapitalbolaget Ratos är delägare. Företaget 

och alla hotell i kedjan döptes då till Scandic Hotels AB.  Efter att Scandic 

liksom hela hotellbranschen drabbats hårt av Kuwaitkrisen tillsattes en ny 

ledning 1992. Något år efter lanseras visionen om ”det nya Scandic” med fokus 

på värderingar och värdegemenskap. Tre större företagsförvärv genomfördes 

vilket gjorde att Scandic växte i snabb takt och Scandicaktien noterades på 

Stockholms fondbörs. Först köptes Reso Hotels, därefter finska Arctia och 

slutligen Provobis Hotels.  År 2001 blev Scandic uppköpt av brittiska Hilton 

Group Plc och avnoterades från Stockholms fondbörs. Hilton stod som ägare 

fram till dess att EQT övertog ägandet år 2007. EQT är ett riskkapitalbolag 

som har verksamhet i norra och östra Europa samt Kina.  
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I och med att EQT nu står som ägare har Scandic återigen kunnat fortsätta 

utvecklas som ett fristående bolag. Scandic har idag totalt 152 hotell i Norden 

och norra Europa och de kommer framöver även satsa på en marknad i 

Östeuropa och Ryssland. (Scandic Hotels 2009b) 

 

4.2  Scandic och miljön 

Scandic har sedan 1996 registrerat förbrukning av energi, vatten och osorterade 

sopor och har på så sätt kunnat beräkna utsläpp av fossila koldioxidutsläpp. 

Hotellkedjan har som mål att de fossila koldioxidutsläppen från den direkta 

verksamheten skall vara lika med noll år 2025. (Scandic Hotels 2009c).  

 

Exempel på miljöåtgärder som Scandic har infört och arbetar med är bland 

annat följande:  

 Serverar inget buteljerat vatten utan har endast egna tappar för kolsyrat 

vatten. 

 Serverar KRAV-märkt frukost på alla svenska Scandic hotell 

 Ekologisk mat och rättvisemärkt kaffe 

 Använder miljömärkt rengöringsmedel 

 Behovsanpassad belysning med hjälp av rumsnyckeln och 

lågenergilampor 

 Tjänstebilspolicy som innebär att endast miljöbilar köps in 

 Ställer höga krav på leverantörer och prioriterar de som värnar om 

miljön  

 Miljörum sedan 1995 (Scandic Hotels 2009d). 

 

Scandic strävar även efter att minska vattenförbrukningen och utsläpp bland 

annat genom att försöka reducera tvättmängden av handdukar för gäster som 

bor flera nätter. I blomkrukorna på hotellen kan man också finna små 

meddelande som förmedlar att blommorna vattnas med överblivet vatten.  

 

Scandic har själva utvecklat en standard för att bygga, renovera och inreda med 

minsta möjliga miljöpåverkan. Denna standard kallas SERECS och står för 

Scandic Environmental Refurbishment Equipment and Construction Standard 

(Serecs 2004).  
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Scandic har dessutom inrättat en hållbarhetsfond som ska stödja initiativ som 

kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling för både miljö, socialt arbete, 

hälsa och säkerhet. (Scandic Hotels AB 2008) 

 

4.3 Extern miljökommunikation 

Scandic Hotels AB fastställer i sin årsredovisning att de arbetar för ekologisk 

och social hållbarhet. I förvaltningsberättelsen finns en kort presentation om 

vilka speciella hållbarhetsinsatser som har företagits under året. Det finns dock 

ingen detaljerad information av hur detta utförs eller några nyckeltal. Scandic 

arbetar heller inte med någon separat hållbarhetsredovisning i tryckt form utan 

har valt att redovisa sina miljöinsatser elektroniskt via hemsidan3. Där kan 

intressenter få reda på vad och hur arbetet sker samt hålla sig uppdaterade i den 

mån de önskar. Via hemsidan på Internet kan den som vill ta del av alla siffror, 

nyckeltal och andra mätningar som är aktuella i dagsläget eller gjorts tidigare. 

Med hjälp av en kalkylator vill även Scandic involvera gästen/kunden genom att 

själv kunna räkna ut sin egen eller ett företags besparingar på miljön om de 

väljer att bo eller lägga konferenser på Scandic.  

 

4.3.1 Scandics arbete med miljöledningssystem/miljöcertifiering 

Ett sätt att kommunicera miljö utåt kan vara följa en standard för miljöledning 

eller ansluta sig till ett certifieringssystem för att få en miljöcertifiering. En 

sådan certifiering upplevs av många intressenter som en kvalitetsstämpel. Alla 

Scandic hotell bär en eller flera miljömärkningar. 

  

 Svanen: Så gott som alla Scandic hotell i Sverige, Norge och Danmark 

är Svanenmärkta sedan 2006. Det första hotellet i kedjan som fick 

Svanenmärke var Sjölyst i Oslo 1999. Café Artist på Scandic Winn i 

Karlstad blev Nordens första Svanenmärkta restaurang. 

 

 KRAV-märket: Totalt sett serverar Scandic 4 miljoner ekologiska 

frukostar varje år och sedan 2001 är frukostarna KRAV-märkta på alla 

Scandic hotell i Sverige. Dessutom serveras 9 miljoner koppar 

Rättvisemärkt kaffe årligen. (Scandic Hotels 2009e)  

                                                 
3
 Telefonsamtal med Inger Mattsson, Manager Sustainability Business 2009-11-06 
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 EU-blomman: Av de hotell som finns utanför Norden är vissa anslutna 

till EU-blomman. 

 

 Bra Miljöval: Scandichotellen är inte direkt anslutna till Bra Miljöval 

men vid inköp används leverantörer eller produkter som är märkta med 

Bra Miljöval om det inte finns alternativ som är märkta med Svanen eller 

KRAV.  

  

 Green Globe 21/ITP: Hotellkedjan är inte ansluten till vare sig Green 

Globe 21 eller ITP. I miljöredovisningen på Scandics hemsida används 

dock deras riktvärden som jämförbara parametrar. 

 

4.4 Intern miljökommunikation 

Den interna miljökommunikationen handlar i stor utsträckning om 

tvåvägskommunikation. Ett anpassat miljöledningssystem som innehåller 

planering och specifika mål kan underlätta kommunikationen. För att 

rapporteringssystemet ska fungera är det dock viktigt att personalen är 

motiverad och känner sig delaktig i arbetet. Scandic arbetar med att försöka 

skapa lust hos personalen till att genomföra miljöåtgärderna. Att arbeta för en 

organisation som arbetar proaktivt för att lösa miljöproblem och inte nöja sig 

med att enbart uppfylla kraven på områden, kan inneha en stolthet och det 

anses som en drivkraft i miljöfrågan som engagerar många anställda i arbetet 

(NUTEK 2005).  

 

4.4.1 SIR 

SIR står för Sustainability Indicator Reporting och är ett rapporteringssystem 

som Scandic själva har utvecklat.  Genom SIR registreras varje månad statistik 

över elförbrukning, vattenåtgång, osorterade sopor och tvättmängd på alla 

hotellen inom kedjan. Systemet med registrering implementerades 1996 för att 

kunna jämföra resursåtgången på hotellen. Syftet med SIR är att motivera 

hotellen till att förbättra de egna resultaten. Informationen samlas in och 

siffrorna sammansälls för att finnas tillgängliga på Scandics hemsida. 
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4.4.2 Enkätundersökning för Scandics personal 

Avsnittet presenterar hur anställda på Scandic uppfattar informationen om 

Scandics miljöpolicy och miljöåtgärder som de får och i vilken utsträckning de 

själva är intresserade av miljön. Fullständig presentation av svarsresultatet finns 

i bilaga 7. 

 

De flesta av respondenterna har arbetat för Scandic mer än 3 år.  

 

Med syfte att ta reda på hur personalen uppfattar den mängd av information 

om Scandics miljöpolicy som de får på sin arbetsplats svarade 77 % att det var 

tillräckligt. Se tabell 1 bilaga 7. 

 

På frågan som gällde hur relevant informationen är för att kunna genomföra sitt 

arbete svarade mer än hälften av respondenterna att det är relevant. Se tabell 2 

bilaga 7. 

 

60 % av de anställda kryssade för flera alternativ på frågan som handlade om 

hur de tar del av information om Scandics miljöpolicy och miljöåtgärder. Det 

dominerande svarsalternativet var ”Muntligt från överordnad eller kollegor”. 

Minoriteten, dvs. 8 % svarade att de söker informationen själva. Se tabell 3 

bilaga 7. 

 

En övervägande del av respondenterna 92 % tycker att de själva bidrar till en 

bättre miljö i och med att följa Scandics miljöpolicy. Ingen svarade nej på 

frågan men resterande del hade inte funderat över det. Se tabell 4 bilaga 7. 

 

För att ta reda på hur viktig miljön är för Scandics personal i vardagslivet fick 

de gradera svaret på en skala mellan 1 och 5. Betyget 1 innebar inte alls viktigt. 

Statistisk medelvärde visade 3,5 där betyget 5 innebar mycket viktigt. Ingen av 

respondenterna gav betyget 1 eller 2. Se tabell 5 bilaga 7. 

 

.  
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4.5 Intervju med hotellchefen  

För att få ledningens synpunkter på Scandics miljöarbete och 

miljökommunikation utförde vi en intervju med Lotta Kruse4. Hon är 

hotellchef för både Scandic Winn och Scandic Klarälven i Karlstad. Den 

inledande delen i intervjun berörde frågan om varför Scandic har valt att satsa 

aktivt på miljön. Lotta berättade att företagets ledning hade stort intresse för 

miljöfrågor och att detta var en förutsättning för att starta miljösatsningen. Vid 

arbetets inledande fas påpekade hon också att hotellen slukade stora resurser 

och att Scandic ansåg miljöarbetet som nödvändigt mycket tidigare än andra 

hotellkedjor. Koncernchefens brinnande intresse för miljön genomsyrade hela 

organisationen och det blev en självklarhet att fortsätta att satsa på miljö. 

Många miljöengagerade medarbetare har också bidragit till att intresset för miljö 

har smittat av sig inom organisationen. Lotta tror att Scandic i och med sin 

miljöprofil vill förmedla att gäster ska kunna bo på ett hotell med gott samvete 

och må bra utan att göra av med onödigt mycket resurser.  Lotta tror även att 

de vill förmedla till andra företag att det lönar sig i längden att ha ett hållbart 

synsätt trots det kan vara kostsamt till en början, vilket stämmer överens med 

Scandics miljöpolicy. I och med ett ökat miljöintresse och ecoturism som ökar 

anser Scandic att de har fördelar jämfört med andra hotellkedjor. Många företag 

och organisationer som själva arbetar med miljö ställer krav även på hotell och 

Scandic anser därför att miljösatsningen är en förutsättning för att kunna ingå 

avtal med dessa. Lotta tror dock att företag har kommit olika långt med sin syn 

på miljöarbete och anser det därför viktigt att informera dessa om Scandics 

miljöåtgärder. Miljöarbetet används inte ensamt som en 

försäljningsargumentation men som en del av Scandics hela koncept. När det 

gäller hotellens val av leverantörer sker detta i huvudsak centralt från 

huvudkontoret. Kedjan samarbetar i stort sett bara med leverantörer som har 

KRAV- eller Svanenmärkta produkter.  På frågan om vilka faktorer som har 

betydelse vid gästernas val av hotell tror Lotta att läget är viktigt. 

Lojalitetsprogram och vana kan också påverka valet men hon tror samtidigt att 

vissa är styrda av företagsavtal.  För gäster som betalar hotell själva har priset 

även betydelse och hotellchefen tror inte att de är villiga att betala extra för ett 

miljövänligt alternativ. Personal motiveras enligt hotellchefen till att tänka 

miljövänligt genom att miljökommunikation har blivit en naturlig del av hela 

Scandics verksamhet. Hotellen har strävat efter att bygga upp system som 

förenklar för personalen att kunna utföra vissa miljörelaterade arbetsuppgifter 

                                                 
4
 Lotta Kruse, Hotellchef, Scandic Winn, Karlstad 2009-12-07  
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på rätt sätt, exempelvis vid sortering av sopor. Lotta poängterar vikten av att 

ständigt lyfta upp miljöfrågan som en viktig del i det dagliga arbetet.  

 

4.6 Intervju med miljöansvarig 

Alla Scandic hotell har en miljöansvarig. På hotellen i Karlstad är Pia-Lena 

Rosengren5 ansvarig för alla tre hotellen. Pia-Lena har varit miljöansvarig sedan 

1999. Hon arbetar som kallskänka men sätter av 16 timmar i månaden som hon 

fördelar på två dagar varannan vecka till att arbeta med miljöfrågor. Pia-Lena 

går då runt på hotellen och ser till att allt fungerar. Det är även en hel del 

administrativt arbete som ingår. Det administrativa arbetet består bland annat 

av att samla in, sammanställa och rapportera statistik till SIR om förbrukning av 

vattenåtgång, osorterade sopor m.m. Data om förbrukningen får hon från 

fastighetsskötaren och SITA6. När det gäller den dagliga förbrukningen av 

sopor utgår de ifrån ett genomsnittligt värde som har räknats fram genom 

kontinuerliga mätningar.  Statistiken från hotellen i Karlstad är bra jämfört med 

andra Scandic hotell men de har som mål att bli ännu bättre. Sopsortering anses 

som viktigt och i dagsläget finns 18 olika fraktioner i form av t.ex. wellpapp, 

plast, metall, glas och porslin. De har som målsättning att få ytterligare några 

fraktioner i form av att bland annat införa sortering av mjölkförpackningar. Pia-

Lena är också ansvarig för att distribuera information och direktiv från 

huvudkontoret till personalen. All personal som är fast anställda och vikarierar 

under lång tid måste genomgå en obligatorisk internutbildning i form av ett IT-

baserat program som kallas Kunskapsportalen. Efter att ha genomgått 

programmet görs ett sluttest som bevisar att de har fått aktuella kunskaper i 

bland annat miljöfrågor. Kunskapsportalen gör att all personal är delaktiga från 

början. Utöver detta distribueras information om miljö antingen på stormöten 

alternativt skriftligt till avdelningschefer eller samtlig personal beroende på vad 

frågan gäller och vem den riktar sig till. Miljöansvarig har dessutom till uppgift 

att arbeta med uppdateringar från Svanen. Pia-Lenas personliga uppfattning är 

att personalen överlag är positiva till det aktiva miljöarbetet. När det gäller 

gästernas bedömning av kedjans miljöarbete tror Pia-Lena att de uppskattar att 

Scandic ligger i framkant.  

 

                                                 
5
 Pia-Lena Rosengren, Miljöansvarig, Scandic Winn, Karlstad 2009-11-25 

6
 Sita är ett företag som arbetar med avfallshantering och återvinning. Statistiken från Sita innehåller 

mätningar om farliga avfall. 
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4.7 Gästernas uppfattning av Scandics miljöinsatser 

I detta avsnitt presenteras svarsfördelningen utifrån vår enkätundersökning som 

genomfördes på Scandic Winn och Scandic Klarälven i Karlstad. 

Undersökningens huvudsyfte var att visa hur gästerna uppfattar Scandics 

miljöåtgärder och i vilken mån de är medvetna om hur hotellen arbetar med 

miljön. 

 

På första frågan var vi intresserade av att få veta vilken faktor våra respondenter 

ansåg vara den viktigaste vid val av hotell. Majoriteten svarade att det tyckte att 

läget var av störst betydelse. Undersökningen visade att även service och pris 

var viktigt. 5 % ansåg att hotellets miljöinsatser var avgörande vid val av hotell. 

Se tabell 1 i billaga 5. 

 

Fråga numer två berörde i vilken utsträckning respondenterna var villiga att 

betala extra för ett miljövänligt alternativ. Det visade sig att de flesta var villiga 

att betala extra dock inom rimliga gränser. Se tabell 2 i billaga 5. 

 

I nästkommande frågan fick respondenterna kryssa i vilka miljöåtgärder som de 

känner till på Scandic. En stor del svarade att det kände till ett flertal åtgärder av 

de givna alternativen. Några av de tillfrågade gästerna kände inte till någon av 

nämnda alternativ. Se tabell 3 i billaga 5. 

 

Med syfte att ta reda på hur relevant det är för ett hotell att satsa på miljön 

svarade 36 % av respondenterna att de tyckte det var mycket relevant och 47 % 

svarade att det var relevant. Ingen av respondenterna svarade att det inte hade 

någon betydelse alls. Se tabell 4 i billaga 5. 

 

En annan fråga berör respondenternas intresse av att ta del av Scandics externa 

miljöredovisning på hemsidan. Resultatet visar att drygt hälften av 

respondenterna aldrig tar del av informationen. Det visade sig också att ytterst 

få aktivt söker information på hemsidan regelbundet. Se tabell 5 i billaga 5. 

 

Vi var även intresserade av att få reda på om gästerna uppmärksammat att 

Scandic kontinuerligt arbetar aktivt med miljön. På frågan svarade majoriteten 

att de hade observerat detta. Se tabell 6 i billaga 5. 
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De sista två frågorna syftade till att ta reda på om respondenter som bott på 

andra Scandic hotell märkt någon skillnad på miljöengagemanget. 83 % svarade 

att de inte har märkt någon väsentlig skillnad.  Se tabell 7 i billaga 5. 

 

4.8 Kundernas uppfattning av Scandics miljöinsatser 

För att få kundernas uppfattning om Scandics miljöarbete kontaktades ett 

företag som samarbetar med Scandic. Vi utförde en kort telefonintervju med 

Elisabeth Nord7 som arbetar på Löfbergs Lila. Hon berättade att Scandics 

miljöåtgärder till viss del var en viktig faktor vid inledning av ett samarbete. 

Samarbetet som är ömsesidigt går förutom leverans av kaffe ut på att de 

använder sig av Scandics tjänster. Löfbergs Lila arbetar själva aktivt med 

miljöfrågor och är därför väl medvetna om Scandics miljöinsatser. 

Informationen får de dels genom Scandics hemsida samt en kontinuerlig dialog 

med hotellen. Elisabeth tror att företaget skulle vara beredd att betala extra för 

ett miljövänligt alternativ om skillnaden skulle vara väsentlig eller om detta vore 

någonting som efterfrågades av personalen.  Enligt Elisabeth anser Löfbergs 

Lila att de bidrar till en bättre miljö genom att samarbeta med Scandic.

                                                 
7
 Elisabeth Nord, Löfbergs Lila, telefonintervju 2009-12-08, Karlstad 
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5. Analys 

 

I detta kapitel diskuteras och redogörs hur Scandic kommunicerar sitt miljöarbete. Empirin 

analyseras utifrån de teoretiska referensramarna. 

 

 

5.1 Kommunikation 

Scandic har valt att endast redovisa sitt miljöarbete på internet. Detta medför i 

praktiken att intressenter som önskar att ta del av informationen aktivt själva 

måste söka denna information. En annan situation kan uppstå då företag väljer 

att skicka ut information i form av t. ex reklamblad. Budskapet når troligtvis fler 

i det senare fallet när det är företaget som agerar aktivt. Frågan är hur 

miljövänligt det är att ständigt förse intressenter med sådant material. Ett 

modernt och miljövänligt sätt är att skicka ut informationen elektroniskt. Vår 

undersökning visade att gäster sällan eller aldrig tar del av Scandics 

miljöinformation som finns öppet på hemsidan. Det kan betraktas som ett 

strategiskt val från Scandic. All information finns tillgängligt för dem som är 

intresserade. Detsamma gäller deras val att inte ha någon separat 

hållbarhetsredovisning i tryck form. 

 

Den kommunikativa basmodellen beskriver hur ett meddelande går från 

sändaren till mottagaren och att vissa hinder kan uppstå på vägen. Vi tänker oss 

att dessa hinder kan vara exempelvis brist på intresse. Bristen på intresse ligger 

kanske inte på miljöfrågan i sig utan snarare att intressenter har tillit till 

företagets arbete och därför inte själva anser sig behöva ta till sig denna typ av 

meddelande. 

 

5.2 Miljökommunikation 

Miljökommunikation handlar om att förmedla företagets miljöpolicy till sin 

omgivning. Trots att Scandic började arbeta med miljöfrågor förmedlades detta 

inte till omgivningen de första åren. Nu görs detta i form av både små och stora 

åtgärder. Exempelvis sitter det på spegeln i varje rum en liten lapp som talar om 

att handdukar gärna kan användas mer än en gång när man bor på hotellet flera 

nätter. Detta, liksom de små meddelanden som förmedlar att blommorna 
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vattnas med överblivet vatten, är ett sätt att kommunicera miljö. Skyltar som 

visar hotellens miljömärkning finns också väl synliga runt om på hotellen vilket 

också är en form för att signalera hotellens miljöåtgärder. 

 

När det gäller miljökommunikation är det viktigt att företag inte lovar mer än 

de kan hålla. Vår uppfattning är att Scandic är sakliga i framställning av deras 

miljöpolicy och de kan stå för vad de utlovar. 

 

Scandics miljöredovisning som finns öppet på deras hemsida består till vis del 

av statistiska mätningar som kontinuerligt rör sig. Detta ser väldigt elegant och 

påkostat ut men det kan dock ifrågasättas hur tillförlitligt denna information är.  

Möjligheten att upptäcka felaktigheter är minimal. 

 

För att den interna miljökommunikationen ska bli en tvåvägskommunikation är 

det viktigt att försöka skapa lust till att genomföra miljöåtgärderna och följa 

miljöpolicyn. Huvudsyftet med Scandics kunskapsportal för personalen är att 

personalen känner sig delaktig i miljöarbetet redan från början. Hotellen kan 

även delta i vissa tävlingar som premierar innovativa idéer angående miljö. 

 

5.3 Miljöledningssystem 

Istället för att följa någon standard för miljöledning i form att exempelvis 

ISO14001 eller EMAS har Scandic arbetat med ett eget åtgärdsprogram. Utöver 

dessa miljöaktiviteter har kedjan även valt att bli certifierade och miljömärkta av 

Svanen. Fyra av fem Scandic hotell bär en Svanenmärkning och målsättningen 

är att få alla hotell certifierade inom några år. Med allt vad det innebär av givna 

kriterier och ständig förbättring tror vi att en Svanenmärkning är ett bra sätt att 

kommunicera sitt miljöarbete till omgivningen. Svanen är en miljömärkning 

som många känner igen. Den som är insatt i miljöarbete vet också att vissa 

speciella kriterier måste uppfyllas till skillnad mot system som ISO 14001 där 

företagen själva sätter upp sina mål.  

 

Enkätundersökningen som gavs ut till gäster visade att många anser att det är 

relevant för ett hotell att satsa på miljöarbete. Samtidigt visade undersökningen 

att det inte förelåg något större intresse av att ta del av den information som 

finns om vilka åtgärder hotellet arbetar med samt övrig miljöinformation och 

statistik. Detta kan tolkas som att majoriteten litar på att Scandic utför sina 

miljöåtaganden på bästa sätt utan att behöva ta del av informationen i detalj.  
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Vi tror att en miljömärkning av Svanen kan bidra till att miljöarbetet känns mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

äkta och trovärdigt. Dessutom är det samma kriterier som måste uppfyllas på 

alla Scandic hotell som är certifierade vilket gör att arbetet uppnår samma 

standard och rapporteringen blir både mer tillförlitlig och jämförbar.    

   

Utanför Norden arbetar Scandic med EU-blomman som har samma renommé 

som Svanen.  

 

Frukosten är KRAV-märkt på alla svenska Scandic hotell. KRAV är också en 

miljömärkning som vi tror att många känner till och förknippar med kvalitet. 

 

På Scandics hemsida finns statistik som visar de totala miljöbesparingar som 

Scandic har gjort sedan 1996. Det finns även statistik som visar 

energiförbrukning, vattenförbrukning, osorterade sopor samt fossilt 

koldioxidutsläpp.  Förbrukningen är uträknad som nyckeltal och angina i Kwh, 

liter och kg per gästnatt för att lättare kunna jämföras över tid. På samma sida 

visas riktvärden som har rekommenderats av ITP och Green Globe 21. På så                                                                                                                                                                                                                     

sätt blir informationen jämförbar med andra företag i samma bransch och det 

är lättare att skaffa sig en uppfattning av om förbrukningen är hög eller låg.  

 

5.4 Intressentmodellen och legitimitetsteorin 

Ett företags intressenter kan grupperas i flera intressentkategorier såsom ägarna, 

stat och kommun, långivare, leverantörer, opinionsbildande grupper, kunder, 

anställda m.fl. (Bruzelius & Skärvad 2004). Intressentmodellen har kritiserats 

för att den kan tyckas framställa företagets intressenter på ett förenklat sätt men 

för att kunna tillgodose omgivningens intressen enligt legitimitetsteorin är 

vanligtvis en gruppering nödvändig. Det kan till exempel vara problematiskt att 

framställa såväl en ekonomisk som en miljörelaterad redovisning som 

tillgodoser alla intressenters önskemål (Bergström et al. 2002).  

 

Bergström et al. (2002) skriver att en undersökning utförd av UNEP8 1996 

visade att miljöredovisning för vissa intressenter primärt endast var ett 

imagebyggande och förtroendeskapande verktyg och i en mycket begränsad 

utsträckning användes som beslutsstöd. Andra grupper lägger stor vikt på 

möjlighet att kunna mäta, bevaka och jämföra företagets miljöpåverkan.  

                                                 
8
 UNEP- FN:s miljöorgan, United Nations Environment Program 
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Scandic har valt att redovisa all miljöinformation på hemsidan och därför är 

redovisningen inte direkt anpassat till någon speciell grupp utan riktar sig 

således till alla intressentgrupper. Det är upp till användaren att söka aktuell 

information.   

 

I vår uppsats valde vi att fokusera på intressentgrupper bestående av Scandics 

kunder, gäster, ledning och anställda.  

 

Kunder är oftast den viktigaste intressentgruppen för företag. För 

hotellbranschen kan vi tänka oss att kunder och gäster hamnar i samma 

kategori. De bidrar genom att köpa och betala för de varor och tjänster som 

företaget erbjuder och i sin tur kräver de goda varor och tjänster till rimliga 

priser (Bruzelius & Skärvad 2004).  När det gäller Scandics miljöredovisning har 

vi en uppfattning om att företagskunder i större utsträckning tar del av 

miljöinformation än privatpersoner. För företag som själva arbetar med miljö 

tror vi att denna information till och med kan vara avgörande för val av hotell 

till sina anställda.  

 

En annan intressentgrupp är företagets ledning och anställda som bidrar med 

sitt arbete och vill ha ersättning för denna insats i form av en tillfredsställande 

lön och en god arbetsmiljö med jämn sysselsättning (Bruzelius & Skärvad 

2004). För denna intressentgrupp spelar nog miljöredovisningen en mindre roll, 

däremot måste all miljörelaterad information finnas lätt tillgänglig och finnas 

som en naturlig del av det dagliga arbetet. Det krävs att alla medarbetare har full 

förståelse för företagets totala verksamhet som inkluderar både sociala, etiska 

och miljömässiga aspekter.  
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6. Slutsats 

 
I detta kapitel presenteras arbetets slutsats och frågeställningarna besvaras. Därefter följer en 

trovärdighetsdiskussion samt förslag till vidare forskning. 

 
 

6.1 Hur uppfattas Scandics miljökommunikation 

Syftet med uppsatsen var att studera och analysera Scandics interna och externa 

miljökommunikation. Med hjälp av vår teoretiska referensram har vi tolkat och 

analyserat svaren från enkätundersökningar och intervjuer. Vårt grundläggande 

intresse var att studera hur ledning, personal, kunder och gäster uppfattar 

företagets miljöåtgärder och vilka åsikter som eventuellt skiljer sig åt.  

 

Vi har kommit fram till att Scandics miljöarbete styrs uppifrån och att tydliga 

mål sätts upp centralt från huvudkontoret. Vi tycker att det är en bra idé att ha 

miljöansvariga på varje hotell. Detta underlättar kommunikationen och leder till 

att meddelandet lättare når fram till mottagaren, eftersom miljöansvarig har till 

uppgift att kommunicera och kontrollera. Om det istället hade varit upp till 

mellanchefer att föra meddelandet vidare kan det hända att budskapet inte nått 

fram på grund av störningar, s.k. ”brus”.  Exempel på ett sådant hinder kan 

vara att personen saknar intresse för miljö. I och med att Scandics miljöarbete 

har pågått sedan mitten av 1990-talet har det blivit en naturlig del av det dagliga 

arbetet. Utifrån genomförda intervjuer och enkätundersökningar kan vi dra 

slutsatsen att det finns ett tydligt samband mellan miljöredovisning/miljöarbete 

och miljöhänsyn. Vi tror att en ökad medvetenhet kan inspirera till mer 

miljömedvetet handlade både på jobbet och i hemmet.  

 

Vår slutsats är att ledningens uppfattning om gästernas och kunders syn på 

Scandics miljöarbete i stor sett stämmer överens. Dock visade undersökningen 

att vissa skillnader föreligger.  I motsats till vad ledningen tror visade det sig att 

gäster och kunder faktiskt är beredda att betala lite extra för ett miljövänligt 

alternativ om skillnaden är påtaglig.  

 

Majoriteten av de tillfrågade gästerna tycker att det är relevant eller mycket 

relevant för ett hotell att satsa på miljö men är inte villiga att ta del av 

informationen. Vi kan betrakta detta fenomen på två olika sätt. En slutsats är 
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att gästerna har ett genuint förtroende för att hotellen utför miljöarbetet på ett 

tillförlitligt sätt och därför inte har något behov att kontrollera. Detta styrs av 

att de signaler som hotellen sänder i form av bland annat miljömärkning som 

många gäster känner till. Ett annat sätt att tolka passiviteten om att ta del av 

informationen kan vara det så kallade ”fripassagerarfenomenet” där individer 

drar nytta av något utan att själva bidra. 

       

Scandics miljöpolicy uttrycker tydligt att de vill vara vägvisare och föregå med 

gott exempel till andra företag. Policyn förmedlar att ”inget företag kan undvika att 

ta hänsyn till miljön”. Scandics ledning är övertygade om att en minskad 

miljöbelastning på lång sikt leder till lägre kostnader trots att det kan vara 

kostsamt att implementera. Genom att spara på miljön kan företag även spara 

pengar. 

 

6.2 Trovärdighetsdiskussion 

Resultaten som har kommit fram i vår undersökning kan inte med full säkerhet 

generaliseras. Anledningen till detta är att undersökningen endast utfördes på 

två Scandic hotell i Karlstad. Trots att vi kunde se tydliga mönster i 

enkätundersökningen för gäster och personal kan det hända att svaren blivit 

annorlunda om undersökningen utförts i en annan stad eller om vi analyserat 

svar från hotell i flera städer. En nackdel med enkätundersökningar är också att 

respondenterna är styrda till viss del genom givna svarsalternativ. När det gäller 

kundernas perspektiv tror vi att svaren hade varierat om vi intervjuat fler 

representanter för företag i olika storlekar och branscher. I övrigt består det 

material vi har arbetat med i analysdelen av primärdata i form av personliga 

intervjuer och enkätundersökning och vi anser detta vara tillförlitliga källor.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår förhoppning är att vi skapat ett intresse genom denna uppsats som kan leda 

till en eventuellt vidare forskning av ämnet. För att få en ännu tydligare bild av 

den behandlade frågan kan en mer omfattande studie på hela Scandickedjan 

vara aktuell. Vi kan också tänka oss att en undersökning som bygger på en 

jämförelse av miljökommunikation mellan fler hotellkedjor, eventuellt andra 

hotellkedjor i Norden. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor till företagsledning 

 Varför tror du att Scandic har valt att satsa så mycket på miljö? 

 Vad vill Scandic förmedla till omgivningen med sin miljöprofil? 

 Anser du att Scandic har fördelar jämfört med andra hotellkedjor när 

det gäller miljöredovisningen? 

 Om ja, i så fall vilka fördelar?  

 Hur används Scandics miljöarbete i försäljningsargumentationen? 

 Hur strikta ni är med val av leverantörer och deras miljöinsatser? 

 Hur tror du att företagskunder uppfattar Scandics miljöarbete? 

 Får ni feedback från kunder angående miljöarbetet?  

 Tror du att miljöarbetet har betydelse för gäster vid val av hotell eller 

finns andra faktorer som påverkar mer vid val av hotell? 

 Tror du att gästerna är villiga att betala lite mer för ett miljövänligt 

alternativ? 

 Hur motiverar Scandic sin personal till att tänka miljövänligt? 

 Något du vill tillägga eller berätta om? 
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor till miljöansvarig 

 Hur många arbetstimmar per månad har du som miljöansvarig att 

jobba med miljö? 

 Vad är SIR och hur fungerar det? 

 Vilka mätningar ingår i SIR? Finns det någon som kontrollerar det? 

 Anser du att mätningarna är relevanta? Finns det fler faktorer som ni 

önskar mäta? 

 Om svaret är jag, vilka? 

 Hur rapporteras den dagliga förbrukningen av tvätt, osorterade 

sopor och liknande?  

 Hur fungerar den interna miljöutbildningen? Obligatorisk 

miljöutbildning? 

 Hur motiveras personalen att tänka miljövänligt? T.ex. olika former 

av tävlingar? 

 Hur anser du att personalen på hotellen uppfattar miljöarbetet? 

 Hur du tror att gästerna uppfattar Scandics miljöarbete? 

 Hur fungerar Scandics miljömärkning genom Svanen, Blomman och 

Bra miljöval? 

 Något du vill tillägga eller berätta om? 
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9.3 Bilaga 3: Intervjufrågor till företagskunder 

 När ni valde att arbeta med Scandic – var Scandics miljöåtgärder en 

viktig faktor? 

 Är ni medvetna om Scandics miljöinsatser och i så fall hur har ni 

tagit del av informationen?  

 Är företaget beredd att betala mer för ett miljövänligt alternativ? 

 Tycker ni att ert företag bidrar till en bättre miljö genom att 

samarbeta med Scandic? 
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9.4 Bilaga 4: Frågeformulär gäster 

 Vad anser du har störst betydelse vid val av hotell? 

*Läge     *Pris 
*Frukost   *Hotellets miljöinsatser 
*Service  
 

 Är du beredd att betala extra för ett miljövänligt alternativ? 

*Ja, absolut   *Ja, men inom rimliga gränser 
*Nej   * Vet inte   

 

 Vilka av Scandics miljöåtgärder känner du till?  

*Eget kolsyrat vatten  *KRAV-märkt kaffe 
*Ekologisk frukost  *Miljövänligt byggda och inredda rum 
*Sortering av sopor  *Behovsanpassad belysning 

 

 

 Anser du att det är relevant för ett hotell att satsa på miljön? 

*Mycket relevant  *Till viss del 
*Relevant   *Inte alls 

 

 Brukar du ta del av Scandics redovisning av miljöarbetet på 

Scandics hemsida? 

*Ofta   *Ibland 
*Sällan   *Aldrig 

 

 Märker du att Scandic kontinuerligt arbetar aktivt med 

miljöfrågor? 

*Ja   *Nej 
 

 Har du bott på andra Scandic hotell? 

*Ja   *Nej 
 

 Om svaret är ja, -märker du någon skillnad på miljöengagemanget 

på olika hotell, t.ex. frukosten? 

*Ja   *Nej  
 



41 
 

9.5 Bilaga 5: Svarsresultat från frågeformulär gäster 

Vad anser du har störst betydelse vid val av hotell?               

läge           27 36% 

frukost           10 13% 

service           17 23% 

pris           17 23% 

hotellets miljöinsatser           4 5% 

            75 100% 

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Är du beredd att betala extra för ett miljövänligt 
alternativ?               

ja, absolut           4 9% 

ja, men inom rimliga gränser           31 66% 

nej           8 17% 

vet inte           4 9% 

            47 100% 
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Vilka av Scandics miljöåtgärder känner du till?               

eget kolsyrat vatten           23 20% 

ekologisk frukost           26 23% 

sortering av sopor           24 21% 

KRAVmärkt kaffe           18 16% 

miljövänligt byggda och inredda rum           11 10% 

behovanpassad belysning           7 6% 

Känner inte till           6 5% 

            115 100% 

                
 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Anser du att det är relevant för ett hotell att satsa 
på miljön?               

mycket relevant           17 36% 

till viss del           8 17% 

relevant           22 47% 

inte alls           0 0% 

            47 100% 
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Brukar du ta del av Scandics redovisning av 
miljöarbetet på Scandics hemsida?               

ofta           0 0% 

ibland           11 23% 

sällan           9 19% 

aldrig           27 57% 

            47 100% 

                
 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Märker du att Scandic kontinuerligt arbetar aktivt 
med miljöfrågor?               

Ja           30 64% 

Nej           17 36% 

            47 100% 
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Har du bott på andra Scandic hotell?               

Ja           41 87% 

Nej           6 13% 

            47 100% 

                

Om svaret är ja,- märker du någon skillnad på 
miljöengagemanget på olika hotell?               

Ja           7 17% 

Nej           34 83% 

            41 100% 
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9.6 Bilaga 6: Frågeformulär personal 

 

 Hur länge har du arbetat för Scandic? 

*Mindre än ett år  * Mer än tre år 
*Mellan ett till tre år  * Jobbar bara extra 

 

 Anser du att personalen får tillräckligt med information om Scandics 

miljöpolicy? 

*Ja  * Nej  *Vet inte 
 

 Är information om miljö relevant för att kunna utföra ditt arbete? 

*Ja, mycket relevant  *Till viss del 
*Relevant   *Inte alls 
 

 Hur tar du del av information om Scandics miljöpolicy och 

miljöåtgärder? 

*Muntligt från överordnad eller kollegor  *Söker själv information  
 
*Skriftligt från ledningen eller miljöansvarig *Internutbildning eller möten 

 

 

 Känner du att du bidrar till en bättre miljö i och med att följa Scandics 

miljöpolicy? 

*Ja  *Nej  *Har inte funderat över det 
 

 

 Hur viktig är miljön för dig i ditt vardagsliv?  

(Kryssa i där 1= inte alls och 5=mycket viktigt) 

1 2 3 4 5 
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9.7 Bilaga 7: Svarsresultat från frågeformulär personal 

        

Hur länge har du arbetat för Scandic?       

Mindre än 1 år 0 0%   

Mellan 1 och 3 år 3 23%   

Mer än 3 år 7 54%   

Jobbar bara extra 3 23%   

  13 100%   

        

        

Anser du att personalen får tillräckligt med information om 
Scandics miljöpolicy?       

Ja 10 77%   

Nej 1 8%   

Vet inte 2 15%   

  13 100%   
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Är information om miljö relevant för att kunna utföra ditt 
arbete?       

Ja, mycket relevant 2 15%   

Relevant 7 54%   

Till viss del 3 23%   

Inte alls 1 8%   

  13 100%   

        
 

  
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Hur tar du del av information om Scandics miljöpolicy och 
miljöåtgärder?        

Muntligt från överordnad eller kollegor 11 44%   

Skriftligt från ledningen eller miljöansvarig 7 28%   

Söker själv information via t. ex. intranet 2 8%   

Internutbildning eller möten 5 20%   

  25 100%   
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Känner du att du bidrar till en bättre miljö i och med att följa 
Scandics miljöpolicy?       

Ja 12 92%   

Nej 0 0%   

Inte funderat över det 1 8%   

  13 100%   

 

  
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Hur viktig är miljön för dig i ditt vardagsliv?       

1 0 0   

2 0 0   

3 8 24   

4 3 12   

5 2 10   

medelvärde   3,5   

   
  

 

 

 

 


