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Sammanfattning 
Svanen är en av världens ledande miljömärkningar och firade nyligen 20 års jubileum. Det har under 

ett antal år varit möjligt att förutom produkter även svanenmärka tjänster och verksamheter, så som 

exempelvis restauranger och hotell. För att miljöarbetet inom en verksamhet ska fungera så bra som 

möjligt är kommunikationen i denna av yttersta vikt. Det har inte utförts några kända studier kring 

hur kommunikationen på Svanenmärkta hotell fungerar vilket är motivet bakom denna studie. Det 

finns en misstänksamhet i samhället mot miljömärkta varor och green-washing har blivit ett allt 

vanligare begrepp, vilket innebär att företag utnyttjar miljömärkningar för att få ett bättre anseende 

på marknaden och inte för att egentligen gynna miljön. Syftet med denna studie har varit att titta på 

hur miljökommunikationen fungerar inom Svanenmärkta hotell. Ett delsyfte har även varit att ta reda 

på huruvida medarbetarna på hotellen uppfattar att verksamheten genomsyras av en 

miljömedvetenhet, något som Svanen strävar efter med sin miljömärkning. 

En fallstudie av två Svanencertifierade hotell har utförts genom intervjuer av personal från olika 

avdelningar på dessa hotell. Intervjumaterialet har sedan transkriberats och analyserats för att kunna 

dra slutsatser utifrån den fakta som framkommit. Även en litteraturstudie har genomförts i syfte att 

studera tidigare forskning i ämnet. Dessutom har material gällande hotellens miljörutiner granskats 

och analyserats. 

Resultaten från fallstudien visar att medarbetarna på hotellen är nöjda med kommunikationen över 

lag, detta trots att det i princip inte finns någon kommunikation mellan avdelningarna på hotellen. 

Visst utrymme för förbättring finns dock och både koncernen samt inom hotellen skulle det 

förmodligen tjänas på att decentralisera miljöfrågorna. På båda hotellen anses även att en 

miljömedvetenhet genomsyrar verksamheterna. Detta skulle kunna vara en följd av 

Svanencertifieringen, det kan även bero på andra orsaker.  

Det skulle vara intressant att forska vidare kring betydelsen av vertikal kommunikation 

(kommunikationen mellan medarbetare) för att se om detta har någon påverkan på hur 

verksamheter arbetar med miljöfrågor. 

 

Nyckelord: miljökommunikation, fallstudie, intervjustudie, Svanen, miljömärkning, 

organisationsteori, miljöledning, hotell, hotellverksamhet, green-wash  
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Förklaring av begrepp 
 

Livscykelanalys  

Analys av en produkts miljöpåverkan från 

råmaterial till användning och slutligen  

kassering eller återvinning (från vagga till 

grav/vagga) (UNEP/SETAC, 2005). 

 

ISO (International Organization for 

Standardization) – En icke statlig organisation 

som utvecklar och publicerar internationella 

standarder. ISO 14000 serien är standarder för 

miljöledningssystem (ISO, 2011).  

 

Green-wash 

En företeelse som innebär att ett företag 

försöker övertala sina konsumenter om att de 

tar ett miljöansvar fast tanken bakom 

egentligen mer handlar om image än 

miljömedvetenhet (Clapp & Dauvergne, 2005). 

 

ISO (International Organization for 

Standardization) 

En icke statlig organisation som utvecklar och 

publicerar internationella standarder. ISO 

14000 serien är standarder för 

miljöledningssystem (ISO, 2011).  

 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. 

Ett verktyg för företag och organisationer, 

baserat på ISO 14001, för att utvärdera, 

rapportera och förbättra miljöarbetet (EMAS, 

2011). 

 

Koncern 

Med koncern menas i denna studie all 

verksamhet och samtliga hotell som är 

kopplade till koncernnamnet. 

 

Huvudkontor 

Syftar i denna studie till koncernens 

huvudkontor, det vill säga huvudkontoret för 

alla hotell som ingår i koncernen, och inte det 

specifika hotellets. 
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1. Inledning 
Svanenmärkningen firade nyligen 20 års 

jubileum och är en av dagens ledande 

miljömärkningar (Svanen, 2010a). Svanen är 

dotterbolag till Miljömärkning i Sverige AB och 

certifierar produkter och tjänster utifrån ett 

livscykelanalys perspektiv. 

Tanken som ligger bakom ekologisk märkning 

över lag är att uppmuntra konsumenter att 

välja de varor och tjänster som ger minst 

skador på miljön framför andra varor och 

tjänster (Lavallée & Plouffe, 2004). Allt fler 

företag har börjat inse konkurrensfördelarna 

med att marknadsföra ekologiskt certifierade 

produkter (Lavallée & Plouffe, 2004) och 

utöver produkter certifierar även Svanen 

bland annat butiker, fordonstvättar, 

städföretag, tryckerier, restauranger och 

hotell (Svanen, 2010b). Svanen verkar, 

förutom i Sverige, även i Norden och Europa 

där Svanen går under namnen Nordic Ecolabel 

respektive EU Ecolabel (Svanen, 2011a).  

Att ha ett miljöledningssystem inom en 

organisation innebär att det finns ett ramverk 

där organisationens ledning styr, mäter och 

utvärderar miljöarbetet (Ammenberg, 2004). 

Detta underlättar strukturering och 

effektiviteten av  miljöarbetet. Likt funktionen 

med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 

kräver även Svanen att hotellföretag som blir 

certifierade enligt deras märkning har ett 

miljöledningssystem eller liknande arbetssätt 

med miljöfrågor (Svanen, 2007). Svanen ställer 

utöver detta även krav på 

miljökommunikation, dokumentation samt 

uppföljning av miljöarbetet.  

För ett lyckat miljöarbete inom en verksamhet 

är de anställdas attityd när det kommer till 

miljöarbetet oerhört viktig (Chan & Hawkins, 

2010). Kanske är de anställdas attityd extra 

viktig inom hotellbranschen då det är de 

anställda som har all kontakt mot gäst/kund 

och har stor möjlighet att påverka till att 

gästerna/kunderna gör de medvetna val som 

ger minst skada på miljön. För att attityden 

hos de anställda ska bli så god som möjligt 

måste de anställda involveras och känna sig 

delaktiga i miljöarbetet (Chan & Hawkins, 

2010). Chan & Hawkins (2010) anser att det 

bör finnas plats för de anställda att både ta 

egna initiativ och samtidigt även  vara 

involverade i lagsamarbete. För att attityden 

hos medarbetarna på ett företag ska vara god 

krävs en väl fungerande kommunikation 

mellan företagets ledning och medarbetarna 

inom företaget (Brorson & Sammalisto, 2008).  

En välfungerande kommunikation krävs även 

för ett lyckat miljöarbete inom företag där 

miljövärderingar som genomsyrar hela 

verksamheten bör vara grunden i företagets 

filosofi (Chamorro Bañegil, 2006).  

Det finns idag en stor skepsis mot grön 

marknadsföring i samhället (Chamorro & 

Bañegil, 2006; Mayer et al., 1993; Polonsky & 

Mintu-Wimsatt, 1995) och för att visa på att 

företaget faktiskt har miljön i åtanke och inte 

endast ägnar sig åt så kallad green-wash, kan 

en certifiering enligt Svanen vara en god idé. 

Detta då Svanens miljöfilosofi går ut på ett 

långsiktigt miljötänkande och en 

miljömedvetenhet som ska genomsyra hela 

den certifierade verksamheten, från 

produktval till engagerad personal (Svanen, 

2007; Svanen, 2011b), vilket leder till att 

företagets trovärdighet ökar.  

Frågan är dock om en implementering av 

Svanen faktiskt leder till att hela 

verksamheten genomsyras av en 

miljömedvetenhet, vilket är vad Svanen 

eftersträvar, eller om det blir en typ av green-

wash för företag att applicera en 

Svanencertifiering.  
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2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på 

hur miljöarbetet kommuniceras på 

Svanencertifierade hotell och om denna 

kommunikation anses tillräcklig för att kunna 

arbeta med miljöfrågorna i praktiken ute i 

verksamheten. Detta då miljökommunikation 

är en viktig del i Svanens certifieringskrav 

(Svanen, 2007) och inga studier gällande detta 

utförts. Syftet är även att se om de anställda 

på hotellen uppfattar att Svanens gröna 

filosofi implementeras i hotellverksamheten  

och att verksamheten där med genomsyras av 

en miljömedvetenhet. 

2.1. Frågeställningar 

 Hur organiseras och kommuniceras 
miljöarbetet på hotellen? 
 

 Vilken uppfattning har de anställda på 
Svanenmärkta hotell om  
miljökommunikationen i hotellets 
verksamhet? Anses denna kommunikation 
vara tillfredställande för att kunna utföra 
ett bra arbete relaterat till miljöfrågor i 
verksamheten? 

 

 Hur upplever de anställda på 
Svanenmärkta hotell att Svanens ideal om 
att miljöarbetet ska genomsyra hela 
verksamheten efterlevs? 

2.2. Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till Svanens 

certifiering och tar inte upp övriga 

miljömärkningar och certifieringar som finns 

för företag att tillgå, även om ISO 

standarderna nämns vid ett flertal tillfällen. 

Studien tar inte heller upp helheten av 

Svanens certifiering, utan riktar in sig på den 

del i märkningen som handlar om att 

kommunicera miljöarbetet och att 

implementera en miljöfilosofi som 

genomsyrar hela verksamheten, vilket på sikt 

kan leda till ett mer självgående miljöarbete.   

Studien är även avgränsad till företag som 

bedriver hotellverksamhet och två hotell från 

två stora hotellkedjor belägna på samma ort 

har valts ut. Detta på grund av att få en så 

likvärdig jämförelse som möjligt. Studien är 

även inriktad på hotellens miljöarbete idag, 

2011, och tar inte upp hotellens historiska 

eller framtida miljöarbete. 

Avdelningarna/positionerna som valts ut på 

respektive hotell är; chef/ytterst 

miljöansvarig, miljöansvarig, reception, 

restaurang samt städavdelning. Dessa 

avdelningar har valts ut på grund av att de 

under sitt dagliga arbete har uppgifter som 

berör miljöfrågor. En anställd från varje utvald 

avdelning på hotellen har valts ut för intervju 

med hänvisning till tidsaspekten.  

2.3. Disposition 
I nästa kapitel ges en bakgrund till 

Miljömärkning Sverige AB samt Svanen. Detta 

för att förstå hur Svanen arbetar med 

miljöfrågor och vart de lägger sina 

tyngdpunkter gällande dessa. En beskrivning 

av hur kommunikation definieras återfinnes 

även i detta kapitel. I kapitel 4 finns en 

teoribeskrivning om organisationsteorier. I 

detta kapitel tas det upp om både 

miljökommunikation samt organisering. 

Kapitlet som följer är ett metodkapitel som 

beskriver tillvägagångssättet i denna studie. 

Kapitel 6 presenterar resultaten av det 

analyserade materialet samt intervjuerna som 

genomförts. Efter detta följer en analys av 

resultaten som framkommit baserad på 

studiens syfte, frågeställningar och 

teoriavsnitt. Slutligen presenteras slutsatser 

som dragits från denna studie samt förslag på 

vidare studier och forskning. 

  



Att kommunicera miljöarbete – En fallstudie i miljökommunikation på två Svanenmärkta hotell 
Yasmine Dernelid April 2011 

10 
 

3. Bakgrund 

3.1. Miljömärkning Sverige AB 
Bolaget Miljömärkning Sverige AB (MISAB) ägs 

till 10 procent av den svenska staten 

(Statskontoret, 2010) och ligger under 

integrations- och jämställdhetsdepartementet 

(Konsumentverket, 2010). Övriga 90 procent 

ägs av Sveriges Standardiseringsråd (SSR) 

(Miljömärkning Sverige AB, 2009). Aktieägarna 

får inte plocka ut vinst ur bolaget och MISAB 

drivs helt utan vinstsyfte.  

MISAB ansvarar för märkning enligt Svanen 

och EU Ecolabel (före detta EU-blomman) i 

Sverige och har hand om dessa märkningars 

kriterieutveckling, licensansökningar, kontroll 

och licensutförande (Statskontoret, 2010). 

Bolaget marknadsför även Nätverket: Köp 

Miljömärkt och är certifierat enligt 

standarderna ISO 9001 och ISO 14001 

(Miljömärkning Sverige AB, 2009). MISAB har 

en vision om ett hållbart samhälle där vi inte 

förbrukar jordens resurser. MISAB ska bidra 

till detta genom att erbjuda redskap i form av 

en hållbar miljömärkning. 

3.2. Svanen 
Svanen har sedan drygt 20 år tillbaka varit 

Nordens officiella miljömärkning (Svanen, 

2010a). När Svanen certifierar varor eller 

tjänster tittar de på denna vara eller tjänst 

utifrån ett livscykelanalytiskt perspektiv. Detta 

innebär att Svanen bedömer 

miljöbelastningen en vara eller tjänst har, från 

då varan eller tjänsten produceras tills den 

återvinns eller förbrukas. En förstudie görs 

innan det beslutas huruvida en produkt ska 

kunna certifieras enligt Svanen (Svanen, 

2010c). I förstudien undersöker man hur stor 

miljöpåverkan produktkategorin faktiskt har 

och gör en bedömning om det finns utrymme 

för förbättringar hos denna produkt.  

Svanenmärkningen finns på en stor uppsjö 

produkter, varor och tjänster (Svanen, 2010b). 

Bland annat finns Svanenmärkta kläder, 

rengöringsmedel, leksaker, byggnadsmaterial, 

butiker, fordonstvättar, restauranger och 

hotell. 

År 1999 blev det möjligt för svenska hotell att 

märkas enligt Svanen (Bohdanowicz, 2005) 

och i dag (2011) finns över 250 Svanenmärkta 

hotell i Sverige (Miljömärkning Sverige AB, 

2011). Idag har Svanen över 6500 märkta 

produkter och det antalet varor och tjänster 

som kan märkas enligt Svanen är 63 (Svanen, 

2011c). EU Ecolabel har över 1000 märkta 

produkter här i Sverige och det finns 26 olika 

slags varor och tjänster som kan få en EU 

Ecolabel märkning.  

Kriterierna för miljömärkning enligt Svanen 

utvecklas och skärps ständigt. I Sverige är det 

den Svenska Miljömärkningsnämnden som 

ansvarar för det svenska ställningstagandet i 

frågor som rör kriterier (Svanen, 2010c), både 

gällande svanenmärkning och märkning enligt 

EU Ecolabel (Svanen, 2010d). Kriterieförslagen 

skickas ut på remiss till näringsliv, 

myndigheter samt miljö- och 

intresseorganisationer innan beslut slutligen 

tas av Svenska Miljömärkningsnämnden 

(Svanen, 2010e). I den Nordiska 

Miljömärkningsnämnden fattas sedan 

besluten om vilka kriterier som ska gälla i hela 

Norden (Svanen, 2010c). 

Vad gäller miljöledningssystem ställer Svanen 

inga krav på företag att ha ett sådant (Svanen, 

2010f). Dock krävs någon form av liknande 

konstruktion där miljöarbetet dokumenteras 

och följs upp (Svanen, 2007). Detta för att 

lättare kunna kontrollera företagets 

miljöarbete. Är företaget certifierat enligt ISO 

14001 eller EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme) räcker det med ett intyg om att 

kraven i kapitel 3.14 har implementerats 

(Svanen, 2007).  
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Anledningen till att Svanen inte har krav på 

miljöledningssystem, som ISO 14001 eller 

EMAS, är att med ett miljöledningssystem 

sätter företagen själva upp sina miljökrav 

(Svanen, 2010f). Svanen vill sätta ribban högre 

och ställa egna krav samt sätta upp egna 

gränsvärden som företag måste uppfylla för 

att få använda sig av Svanenmärkningen. 

Förutom dessa krav har även Svanen specifika 

krav kring handlingsplan och tidsbestämda 

mål (Svanen, 2007). 

Svanen är ute efter en grön marknadsfilosofi, 

detta då de ser till hela livscykeln av produkter 

och inte bara till hur grön marknadsföring 

kommuniceras, vilket är en viktig del i grön 

marknadsfilosofi enligt Chamarro & Bañegil 

(2006). 

Enligt ett flertal forskare finns ett lågt 

förtroende hos allmänheten när det kommer 

till grön marknadsföring (Chamarro & Bañegil, 

2006; Mayer et al., 1993; Polonsky & Mintu-

Wimsatt, 1995). Även om ett företag säljer en 

miljömärkt produkt betyder inte detta att hela 

företaget genomsyras av en miljöfilosofi. Här 

kommer Svanen in med sin idé om att märka 

hela verksamheter, så som restauranger och 

hotell för att visa på att hela verksamheten 

tänker miljömässigt och inte bara tjänsterna 

och produkterna som exempelvis hotellen och 

restaurangerna erbjuder (Svanen, 2007). 

Svanen har med andra ord chansen att ändra 

allmänhetens attityd till grön marknadsföring 

och visa på att det finns företag som är ute 

efter en bättre miljö i samhället och inte 

endast green-wash. Detta om Svanens vision 

av att svanenmärkta företag ska genomsyras 

av en miljöfilosofi (Svanen, 2007) faktiskt 

implementeras i de olika verksamheterna. 

3.3. Kommunikation 
Kommunikation är ett begrepp som är svårt 

att definiera trots att de flesta vet vad det 

innebär (Fiske, 2002). Kommunikation kan 

vara allt ifrån vad någon har på sig till radio- 

eller TV-reklam, vilket gör det viktigt att reda 

ut vad begreppet innebär i den här studien då 

den behandlar just kommunikation. 

Enligt Ammenberg (2004) kan begreppet 

kommunikation delas upp i två områden, 

intern kommunikation eller extern 

kommunikation. Den här studien kommer 

enbart ta upp den interna kommunikationen 

som handlar om kommunikationen inom ett 

företag eller organisation enligt Ammenberg 

(2004). Extern kommunikation, vilken handlar 

om företags/organisationers kommunikation 

ut mot intressenter utanför den egna 

organisationen (Ammenberg, 2004) - i det här 

fallet gäster och potentiella gäster, kommer 

inte behandlas i studien.  

Den interna kommunikationen definieras i 

detta fall som informationsflödet mellan de 

olika enheterna på de undersökta företagen. 

Informationsflödet kan exempelvis bestå av 

muntliga samtal, mailkorrespondens eller 

personalmöten. Miljökommunikationen syftar 

till det informationsflödet som relaterar till 

miljöfrågor. I detta fall sker kommunikationen 

från och till huvudkontor samt mellan 

anställda i olika positioner på de företag som 

medverkat i studien. En väl fungerande 

miljökommunikation innebär i den här studien 

en kommunikation där informationen går fram 

till rätt personer och tas tillvara på av 

personen som mottar informationen. En 

välfungerande miljökommunikation innebär 

även att mottagaren av informationen tar 

emot denna på ett positivt sätt och att både 

chefer och anställda uppmuntrar/uppmuntras 

till kommunikation som leder till ett bättre 

miljöarbete. 
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4. Teori 
Valet av teori har baserats på denna studies 

syfte och frågeställning. Då studien behandlar 

miljökommunikation och organiseringen av 

denna har teorier som relaterar till detta valts 

ut. Dessa teorier har även knutits samman i 

studiens analysdel. 

4.1. Miljökommunikation 
Tidigare forskning visar att kommunikation är 

en viktig del när ett miljöledningssystem ska 

implementeras och underhållas (Borsese et 

al., 2002; Brorson & Sammalisto, 2008; 

Malosh, 2008). Detta bör även kunna 

appliceras på företag som är certifierade enligt 

Svanen, då även Svanen är ett certifikat som 

måste underhållas och arbetas med för att få 

behållas. Svanenmärkningen liknar arbetet 

med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, 

där ständig förbättring är en målsättning 

(Svanen, 2011d). Väl underhållen 

kommunikation inom företaget ger en ökad 

kunskap och medvetenhet hos medarbetarna 

(Brorson & Sammalisto, 2008), vilket ofta 

leder till ett bättre miljöarbete.  

Enligt Borsese et al. (2002) är det de anställda 

som bäst vet hur arbetet bedrivs och kan 

förbättras, därför är kommunikationen mellan 

anställda och företagsledning/chefer centralt 

när det kommer till en lyckad verksamhet. Det 

är viktigt att anställda får möjlighet att delta i 

förbättrande miljöåtgärder och känna att 

deras arbete för dessa frågor är viktigt. Detta 

leder till att de anställda blir mer motiverade, 

får bättre självförtroende i sina 

arbetsuppgifter, ett högre deltagande och en 

högre produktivitet (Borsese et al., 2002; Chan 

& Hawkins, 2009). För att ett företag ska 

kunna uppnå denna ökade prestation hos sina 

anställda krävs en fungerande kommunikation 

mellan huvudkontor, chefer och anställda. 

Trots flertalet studier gällande 

miljökommunikationen på olika företag som 

har ett miljöledningssystem (Borsese et al., 

2002; Brorson & Sammalisto, 2008; Malosh, 

2008 med flera) har inga studier kring hur 

miljökommunikationen fungerar i 

hotellverksamhet med Svanenmärkning eller 

annan liknande miljömärkning utförts, enligt 

författarens kännedom. De flesta studier som 

utförts i detta ämne handlar främst om ISO 

och deras certifikat och går inte in på djupet 

av hur medarbetarna och cheferna upplever 

kommunikationen, utan lägger sig mer på en 

generell nivå (Borsese et al., 2002; Malosh, 

2008; med flera). Studier kring huruvida en 

miljömärkning kan tänkas leda till att 

verksamheter genomsyras av en miljöfilosofi 

har inte heller identifierats av författaren.   

De få studier som emellertid utförts  angående 

miljökommunikation mellan chefer och 

medarbetare tar upp att medarbetarna 

upplever att kommunikationen fungerar bra, 

både från medarbetare till chef/ledning, vilket 

i studien av Chan och Hawkins (2009) skedde 

genom ett förslagssystem, och likaså från 

chef/ledning till medarbetare som i denna 

studie skedde på årlig basis. Att 

kommunikationen är enkel och kontinuerlig 

samt att en konstant uppföljning av 

miljöarbetet sker är essentiellt för att 

miljöledningssystemet ska hållas levande 

enligt Malosh (2008). Något som Chan & 

Hawkins (2009) ansåg var allmänt bristande i 

företags miljökommunikation var att de olika 

avdelningarna på företagen inte var medvetna 

om vad de andra avdelningarna utförde för 

miljöarbete. Informationen gick således 

endast i  vertikal riktning (chef   

medarbetare) och inte i horisontell 

(medarbetare  medarbetare).  

Då inte bara  kommunikationen är central när 

det kommer till ett lyckat miljöarbete, utan 

även attityden hos medarbetare (Chan & 

Hawkins, 2010) är det viktigt att även studier 

inom detta område bedrivs. Det har visat sig 

att företag som implementerat någon form av 

miljöledningssystem har fått ökad 
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produktivitet och moral hos sina anställda 

samt förbättrat sin image och plats på 

marknaden (Scavone, 2005). För att 

kommunikationen ska fungera väl inom 

företaget menar Scavone (2005) att de 

anställda måste känna att arbetet är 

meningsfullt. Utan detta fallerar företagets 

miljöarbete. 

Viss forskning kring attityder på 

miljöcertifierade hotell och miljöfrågor har 

genomförts (Bohdanowicz, 2005; Ayuso, 

2007), dock är även denna forskning mer 

generell och tar inte upp hur medarbetarna på 

hotellen uppfattar  och påverkas av 

miljöarbetet samt hur detta kommuniceras 

(Chan & Hawkins, 2009). 

Det finns en kunskapslucka identifierad här 

och därför är det viktigt att bedriva ytterligare 

studier kring ämnet för att se om 

Svanenmärkningen av hotell verkligen får den 

effekt som önskas och att de krav som Svanen 

ställer gällande kommunikation efterlevs. 

4.2. Organisering 
Enligt Siggelkow och Levinthal (2003) med 

flera (Brafman & Beckstrom, 2006; Bruzelius & 

Skärvad, 2011; Tian et al., 2002) finns två olika 

typer av organisatorisk uppbyggnad. Antingen 

kan en organisation ha den klassiska 

uppbyggnaden med en centraliserad styrning 

och en hierarkisk pyramiduppbyggnad eller så 

kan organisationen ha en decentraliserad 

styrning där uppbyggnaden är linjär och styrs 

från flera håll i organisationen (Se Figur 1). Det 

finns även varianter på de två styrningarna 

som innebär att en organisation kan vara 

centraliserad i grunden och skifta till att bli 

decentraliserad temporärt för att sedan 

återgå till en mer centraliserad form. En i 

grunden decentraliserad organisation kan 

även ha centraliserade inslag (Brafman & 

Beckstrom, 2006; Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

Figur 1. Beslutsfattande enligt pyramidstruktur 

respektive linjär struktur. Figuren är inspirerad av 

Siggelkow och Levinthal, 2003. 

I en decentraliserad organisation blir 

individens eget ansvar mer påtagligt, då det 

inte är en ensam person som styr över 

individens uppgifter (Brafman & Beckstrom, 

2006). Individen ansvarar själv för vad som bör 

göras för organisationens bästa, i samarbete 

med organisationen som helhet. 

Enligt Brafman och Beckstrom (2006) blir en 

organisation starkare om den är mer 

decentraliserad än centraliserad, vilket även 

Tian et al. (2002) yttrar. Detta i och med att 

medlemmarna får mer ansvar i en 

decentraliserad organisation vilket leder till att 

medlemmarna blir delaktiga och engagerade i 

organisationens verksamhet  och då utför ett 

bättre arbete. Siggelkow och Levinthal (2003) 

håller med till viss del, dock anser dessa 

författare att en organisation som kan vara 

både decentraliserad och centraliserad vid 

behov är att föredra. Detta då även en 

centraliserad organisation har sina fördelar 

och en decentraliserad organisation sina 

nackdelar. En centraliserad organisation är, 

enligt Siggelkow och Levinthal (2003), 

exempelvis mer stabil och lättare att 

kontrollera än vad en decentraliserad 

organisation är. 

En studie av Siggelkow och Levinthal (2003) 

bekräftar detta genom att visa på att en 

organisation som kan skifta mellan att vara 

både decentraliserad likväl som centraliserad 

kan leda till mer vinster på längre sikt än vad 

en organisation som endast är decentraliserad 

eller centraliserad kan.   

VD/Ledning

Mellanchefer

Medarbetare

lokalt styrda beslut
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5. Metod 
För att ta reda på hur miljökommunikationen 

fungerar på Svanenmärkta hotell samt för att 

kunna se om dessa hotell genomsyras av en 

miljömedvetenhet har en fallstudie av två 

Svanenmärkta hotell genomförts. Att 

genomföra en fallstudie har valts på grund av 

att detta ibland kan ge en klarare syn på 

helheten än vad andra typer av studier kan 

(Gerring, 2007). Anledningen till detta är att 

en fallstudie leder till en djupare kunskap om 

ett fåtal fall, istället för ytligare kunskap om 

ett större antal fall.  Fallstudier kopplas även 

vanligen ihop med kvalitativa studier (Gerring, 

2007), vilket är fallet med denna studie.  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt har använts för 

att få djupare intervjuer och genom detta 

även få en djupare förståelse för hur 

kommunikationen ser ut inom verksamheten 

samt hur kommunikationen uppfattas av de 

anställda. Ryen (2004, p.15) tar upp att 

”kvalitativa forskare hävdar också att de kan få 

en djupare förståelse av sociala fenomen än 

vad man kan få från kvantitativa data”, vilket 

har varit ett mål med intervjufrågorna 

angående kommunikation. Studien har utförts 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

som ett urval ur personalen på dessa hotell 

deltagit i. 

5.1. Intervjumetod 
Svaren från informanterna har inte på förhand 

gått att förutse. Med anledning av detta har 

semistrukturerade intervjuer valts då olika 

följdfrågor har behövts ställas till 

informanterna beroende på hur de besvarat 

intervjufrågorna. Att använda en 

semistrukturerad intervjumetod ger 

informanten mer frihet att svara med sina 

egna ord (Morse & Field, 1998), vilket ansetts 

angeläget då studien syftar till att ta reda på 

hur informanterna själva upplever 

miljökommunikationen i verksamheten de 

arbetar i. 

De som intervjuats i denna studie är 

miljöansvarig/chef samt personal från 

reception, restaurang och städavdelning. 

Dessa avdelningar har valts ut på grund av 

deras tydliga koppling till miljöarbetet på 

hotellen och deras dagliga kontakt med frågor 

som relaterar till miljö. På hotell 1 har 

miljöansvarig valt ut samtliga informanter och 

på hotell 2 är det miljöchefen som valt vilka ur 

personalen som intervjuats. 

På hotell 1 har fem personer intervjuats då det 

på detta hotell finns både en miljöansvarig 

som är ansvarig för miljöarbetet på hotellet 

samt en miljöchef som har det yttersta 

miljöansvaret för detta hotell, men även på 

andra hotell i koncernen. Miljöchefen på 

hotell 1 fungerar även som coach och 

bollplank för miljöansvarig på hotellet. 

Intervjun med receptionsmedarbetaren på 

hotell 1 har utförts genom en mailintervju. 

Detta då det inte fanns möjlighet för denna 

medarbetare att intervjuas vid besökstillfället.  

På hotell 2 har tre personer intervjuats. Detta 

då hotellet inte hade någon städavdelning av 

den orsaken att städningen på detta hotell 

sker på entreprenad och anses därför av 

miljöchefen inte ha någon starkare koppling 

till hotellets miljöarbete. På grund av detta 

hade inte någon ur städpersonalen tillfrågats 

för att närvara vid intervjutillfället och kunde 

heller inte intervjuas spontant då ingen av 

dessa fanns på plats för tiden vid 

intervjutillfället. 

5.1.1. Intervjuguide 

En intervjuguide har utformats utifrån denna 

uppsats syfte, frågeställning och teori (se 

bilaga 1). Detta har gjorts för att ha en 

frågestruktur att följa under intervjuerna och 

för att få fram mer jämförbara resultat av 

intervjumaterialet. Intervjuguiden har 

medvetet varit öppen och mer behandlat olika 

ämnesområden än specifika frågor. Detta för 

att lättare kunna ställa följdfrågor och variera 
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frågorna utifrån informanternas 

arbetsposition och svar, i enlighet med vad 

som är brukligt för en semistrukturerad 

intervjuteknik (Morse & Field, 1998). 

Frågorna i intervjuguiden handlar främst om 

hur miljöinformation kommuniceras på 

hotellen samt hur kommunikationen uppfattas 

av de anställda. Intervjuguiden har i efterhand 

delats upp i olika teman för att lättare kunna 

bearbeta materialet, både vid transkribering 

och analys. Dessa teman återspeglas även i 

resultat- och analysdelen. De teman som valts 

är miljödokumentation, miljörelation i arbetet, 

kommunikationsvägar, kommunikation mellan 

och från medarbetare, huruvida de anställda 

upplever att företaget genomsyras av en 

miljömedvetenhet eller inte samt vad som 

krävs för en lyckad miljökommunikation enligt 

de anställda på hotellen. Anledningen till att 

dessa teman valts ut beror på att de väl 

relaterar till syfte och frågeställning i denna 

studie.   

5.1.2. Bearbetning av intervjumaterial 

Intervjuerna har spelats in för att det ska vara 

lätt att gå tillbaka och lyssna ordagrant till vad 

informanterna sagt och vilket tonläge som 

använts. Dessutom gjorde inspelningen att 

fullt fokus kunde riktas åt intervjun och 

informanterna då inga anteckningar var 

nödvändiga. Intervjuerna har även i efterhand 

transkriberats för att lättare hitta den 

information som eftersökts i intervjuerna. 

Informanterna har även valts att tilldelas 

anonymitet. Detta med hänvisning till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

kring etiska riktlinjer om konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

5.2. De medverkande hotellen 
I resultat- och analysdel kommer hotellen 

refereras till hotell 1 samt hotell 2. Hotellen 

har valts utifrån storleken på hotellkedjan, 

deras geografiska lägen och storlek. Detta för 

att få två så likvärdiga  hotell som möjligt, för 

större chans till jämförbara resultat. Hotell 1 

har dock en större verksamhet än vad hotell 2 

har, vilket har påverkat resultatet. Hotell 1 har 

40 fastanställda och 207 rum medan hotell 2 

har 13 fastanställda och 92 rum (denna 

information har tagits del av vid 

intervjutillfällena, 2011). Då hotell 1 är 

betydligt större än hotell 2 kräver detta hotell 

mer struktur gällande miljöarbetet då det är 

en större verksamhet att organisera.  I 

urvalsprocessen har även hotellens nuvarande 

miljöarbete tagits i beaktande. Detta då det 

var viktigt för studien att de Svanenmärkta 

hotellen inte nyligen blivit Svanenmärkta och 

på så sätt inte heller fått någon rutin i sin 

miljökommunikation. Hotell 1 har varit 

Svanenmärkta sedan år 2008, medan hotell 2 

varit Svanenmärkta sedan 2009 (även denna 

information har tagits del av vid 

intervjutillfällena, 2011), vilket även detta kan 

ha påverkat resultaten då Hotell 1 haft ett år 

längre på sig att anpassa sitt miljöarbete efter 

Svanens villkor. Båda hotellen marknadsför sig 

som bra miljöval och ingår i en större 

hotellkedja.  

5.3. Empiri 
Empirin i denna studie består mestadels av 

intervjumaterialet från de båda hotellen. Dock 

har även vetenskapliga och andra artiklar och 

dokument som behandlar miljömärkning, 

certifiering enligt dessa, kommunikation, 

organisationsteori samt attityder hos anställda 

tagits del av. Även vetenskapliga artiklar som 

berör kommunikation mellan företagsledning 

och medarbetare har studerats. Detta har 

skett med syftet att få en bakgrund till hur 

forskningsläget ser ut i det aktuella ämnet 

samt för att utifrån detta forskningsläge 

utforma ett relevant syfte och en relevant 

frågeställning.  

Utöver detta har även material från 

intervjuhotellen rörande hotellens miljöarbete 

granskats. Materialet från hotellen har hjälpt 
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till i förståelsen vad som ligger bakom 

hotellets miljötänkande samt hur de olika 

organisationerna är uppbyggda.  

5.4. Analysmetod 
All data har granskats och analyserats med 

hjälp av informationsanalys och 

innehållsanalys. Dessa metoder ansågs 

lämpliga för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställning. När en informationsanalys 

genomförs organiseras koncept och 

dimensioner (Olsson & Sörensen, 2007). 

Analysen gör att materialet klaras upp för att 

få en bättre förståelse av materialet. Samtidigt 

som detta utförs görs en analys av allt läst 

material för att få en helhet i ämnet. Detta 

resulterar i att en systematisk analys utförs på 

en greppbar nivå.  

Innehållsanalys är en metod att använda sig av 

vid vetenskapligt granskande av dokument 

(Olsson & Sörensen, 2007). I denna studie har 

detta material bestått av artiklar, böcker och 

intervjumaterial. Enligt Olsson och Sörensen 

(2007, p.129) försöker innehållsanalysen 

”relatera kommunikationsinnehåll till historisk 

utveckling, mänskligt beteende och social 

organisation”.  

Intervjuerna har transkriberats ordagrant, 

dock har vissa harklingar och pauser valts att 

inte transkriberas då dessa inte haft någon 

relevans för tolkningen av intervjun. Skratt 

och längre pauser har dock valts att ta med i 

transkriptionen på grund av att dessa kan ha 

betydelse för tolkningen av materialet (King & 

Horrocks, 2010). Resultaten från intervjuerna 

har skrivits ner och analyserats tematiskt 

utifrån de teman som tidigare beskrivits. 

Utifrån resultaten har sedan studiens teori 

applicerats på materialet.  

Det transkriberade materialet har även 

skickats ut till informanterna för att ge dessa 

möjligheten att kommentera innehållet  och 

säkerställa att transkriberingen utförts 

korrekt. Samtliga informanter har dock 

godkänt transkriberingen och därmed har inga 

ändringar i transkriptionerna utförts. 

5.6. Validitet och Reliabilitet 
När en studie har en god reliabilitet menas det 

att den har en god tillförlitlighet (Trost, 2010). 

Studien ska kunna göras om vid ett senare 

tillfälle och ge samma resultat. För att detta 

ska kunna uppnås har tillvägagångssättet 

(metoden) för denna studie beskrivits utförligt 

och detaljerat. Trost (2010) hävdar dock att 

för att studien med säkerhet ska uppnå 

samma resultat vid ett senare tillfälle krävs att 

ett statiskt förhållande existerar, vilket inte 

alltid är fallet. Detta innebär att även om 

studien görs om med samma metod är det 

inte säkert att samma resultat uppnås (Ryen, 

2004; Trost, 2010). Skulle denna studie 

genomföras vid ett senare tillfälle är det 

möjligt att andra resultat kommer fram från 

intervjutillfällena. Det är även möjligt att 

informanter från andra arbetsplatser skulle ge 

ett annat resultat. 

När det kommer till reliabilitet är det även 

viktigt med objektivitet, vilket kan vara svårt 

vid kvalitativa studier (Trost, 2010). I denna 

studie har detta försökt lösas genom att dela 

upp resultat och analysdelen för att ge läsaren 

en tydligare bild av vad som faktiskt är resultat 

och vad som är författarens analys av dessa 

resultat. 

Thomasson (2010, p.31) anser att ”om man 

hävdar att en studie har god validitet, så 

menar man att resultaten är giltiga. Man har 

använt en metod som är tillförlitlig nog. Man 

har noggrant studerat precis det som man gett 

sig ut för att studera”. Då detta är en tolkande 

studie är det svårt att säga om den är tillfullo 

valid. För att ändå kunna få en validitet hos 

denna studie har samtliga intervjuer, vilket 

tidigare nämnts, spelats in och transkriberats. 

Detta gör att intervjumaterialet uppnår en 

högre validitet. Studien har även genomförts 
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med en kritisk syn på såväl syfte, 

tillvägagångssätt som analys för att se till att 

syftet uppfylls på mest lämpliga sätt. Även 

detta förhöjer studiens validitet enligt 

Thomasson (2010). 

5.6. Metodkritik 
Antalet hotell i studien kan ha påverkat 

resultaten. Då det endast är två hotell som 

intervjuats kan inga generella slutsatser dras 

kring Svanenmärkta hotell, situationen på 

dessa hotell kan vara unika. Studien kan dock 

ändå ge en indikation på hur miljöarbetet 

bedrivs på Svanenmärkta hotell samt hur 

miljöarbetet uppfattas av hotellens anställda. 

Detta bekräftas av Silverman (2004) som 

menar att en studie kan vara relevant trots att 

generella slutsatser inte kan dras. 

Även antalet intervjuade kan ha påverkat 

studien och framförallt vilka som har 

intervjuats. Ett annat resultat skulle kunna ha 

framkommit om exempelvis all personal i 

restaurangen på hotellen intervjuats. En 

intervju är alltid subjektiv och kan endast visa 

på hur informanten upplever sin omgivning 

och är ingen absolut sanning (Silverman, 

2004). Dessutom påpekar Silverman (2004) att 

informanten blir influerad av den som 

intervjuar och kan tänkas säga vad 

informanten tror att den som intervjuar vill 

höra. 

Även det faktum att miljöansvarig respektive 

miljöchef valt ut informanterna kan ha 

påverkat studien. Miljöansvarig/miljöchef kan 

ha valt informanter som denne ansett 

lämpliga för intervju och därmed kan en viktig 

grupp ur personalen, med en särskild åsikt 

gällande kommunikationen, ha åsidosatts. 

Att intervjuguiden varit öppen har både sina 

fördelar och nackdelar (King & Horrocks, 

2010). Nackdelen med att ha en öppen 

intervjuguide, utan färdigformulerade frågor 

är att frågorna som ställs utifrån 

intervjuguiden då kan bli ledande. Att ha 

färdiga frågor tvingar den som intervjuar att 

tänka till över hur frågorna faktiskt ställs. Det 

kan dock ifrågasättas om en intervjufråga 

någonsin kan vara objektiv. Trots detta har 

ansträngningar gjorts för att försöka undvika 

en allt för subjektiv frågeställning och för att 

skapa en tillåtande miljö. Detta för att svaren 

från informanterna inte ska bli färgade av hur 

intervjufrågorna ställts och känna att de kan 

vara ärliga. Fördelen med en öppen 

intervjuguide är att intervjun blir mer flexibel 

och kan anpassas bättre beroende på hur 

informanten svarar. 

Då det var svårt för att få tid till att intervjua 

någon från receptionen på ett av hotellen 

(hotell 1) genomfördes i stället en mailintervju 

med denna receptionist. Detta gjorde att det 

inte kunde ställas följdfrågor för att få 

utförligare svar. Receptionisten hade dock 

möjlighet att fråga om det var några 

oklarheter i frågeställningen. Hur detta har 

påverkat svaren är svårt att säga; å ena sidan 

fanns ingen möjlighet för följdfrågor, å andra 

sidan hade receptionisten förhoppningsvis tid 

till att sitta och tänka över sina svar ordentligt 

och reflektera över sitt miljöarbete och 

kommunikationen kring detta innan 

intervjuformuläret skickades in.  

På hotell 2 ligger städningen av hotellet ute på 

entreprenad, vilket innebär att det inte finns 

någon städpersonal anställd på detta hotell 

och därmed kunde ingen från städavdelningen 

intervjuas. Detta har resulterat i att ett viktigt 

perspektiv på miljöfrågor kan ha gått förlorat i 

denna studie. Då det inte finns någon 

städavdelning på detta hotell ingår denna inte 

heller i hotellets miljöarbete, vilket kan ha stor 

inverkan på miljöarbetet då städavdelningen 

dagligen kommer i kontakt med 

miljörelaterade frågor och problem. Dessutom 

är städningen en av de viktigaste funktioner 

som finns på ett hotell enligt hotellen själva. 

Hotell 2 ställer dock krav på att städföretaget 
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använder sig av Svanenmärkta 

rengöringsprodukter. Då hotellet är 

Svanenmärkt ställer detta även krav på 

entreprenörer som levererar tjänster och 

produkter till hotellet.   
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6. Resultat 
Nedan följer en sammanställning av resultaten 

vilka berör hotellens miljödokument  som 

tagits del av i denna studie samt intervjuerna 

av hotellpersonalen som medverkat i studien. 

Redogörelsen för miljöarbetet på hotell 1 är 

mer utförlig än den för hotell 2. Detta beror på 

att hotell 1 är ett större hotell med fler rutiner 

kring miljöarbetet och fler medarbetare som 

innehar ett ansvar för miljöarbetet. På grund 

av detta och på grund av att ingen 

städpersonal från hotell 2 har intervjuats finns 

även fler informanter representerade från 

hotell 1. Resultaten ger en bild av hotellens 

miljöarbete av idag, 2011, och tar inte upp 

hotellens historiska eller framtida miljöarbete. 

6.1. Miljödokumentation 
Då Svanen inte kräver att hotellen har ett 

regelrätt miljöledningssystem, exempelvis i 

form av ISO 14001 (Svanen, 2010f) finns inget 

sådant på något av de intervjuade hotellen. 

Dock kräver Svanen, vilket tidigare nämnts, 

någon form av dokumentation över hur 

miljöarbetet ska bedrivas och följas upp 

(Svanen, 2007). 

På hotell 1 finns detta  i form av en 

miljöpolicy, vilken gäller för hela koncernen 

och dokumentation om vad som ska göras 

under året rörande miljöarbetet, exempelvis 

formulering av miljömål och hur dessa ska 

uppnås. Det finns även dokumenterat vem 

som ska göra vad när det kommer till 

miljöarbetet och vilka uppgifter miljöchef på 

hotellet innehar. Det är dock oklart vad 

miljöansvarig ska ha för uppgifter och vilken 

tjänst som miljöansvarig ska kopplas till. Detta 

då koncernen låter det vara upp till hotellen 

själva att bestämma huruvida de vill ha en 

miljöansvarig eller inte. Hotellen får fördela 

miljöansvaret på något annat sätt om de 

skulle vilja detta. Även denna dokumentation 

kommer från koncernhåll och är densamma 

för alla Svanenmärkta hotell inom koncernen. 

Även på hotell 2 sköts dokumenten som berör 

miljöarbetet, samt vad som ska gälla för dessa, 

på koncernnivå. En miljöpolicy finns och likaså 

dokument angående hur miljöarbetet ska 

skötas på koncernens Svanenmärkta hotell. 

Det finns således ingen specifik 

miljödokumentation kring hur 

dokumentationen ska gå till specifikt på hotell 

2.  

Vad gäller miljödokumentationen har det 

funnits mer information att tillgå från hotell 1 

än vad som funnits från hotell 2.  

6.2. Miljörelaterade 

arbetsuppgifter 
Miljöchefen för hotell 1 har även det yttersta 

miljöansvaret för ett flertal andra hotell inom 

hotellkedjan. Dessutom är miljöchefen 

förutom att vara ytterst ansvarig för 

miljöfrågor på dessa hotell även teknisk chef 

på hotellen. Miljöchefen har ansvaret för att 

alla dokument som berör miljöfrågor kommer 

in till respektive myndighet och att de 

miljörelaterade problem som uppstår i 

hotellverksamheten åtgärdas, antingen av 

hotellets personal (exempelvis vaktmästare) 

eller med hjälp av externa företag. 

Miljöchefen har även ansvar för att komma på 

nya idéer till hur verksamheten kan förbättra 

sin miljöprestanda, exempelvis genom energi 

åtgärder. Miljöchefen på hotell 1 är också 

miljöcoach för de miljöansvariga på hotellen 

och ansvarar för och fungerar som ett 

bollplank för dessa. 

Även på hotell 2 har miljöchefen andra 

arbetsuppgifter än de relaterade till 

miljöfrågor. Förutom att vara miljöchef är 

personen, likt miljöchefen på hotell 1, även 

teknisk chef. Utöver detta är miljöchefen på 

hotell 2 dessutom IT-manager samt ansvarig 

för hotellets säkerhet. Miljöchefens främsta 

arbete är relaterat till den tekniska biten, att 

se till att allt på hotellet fungerar, från lampor 

och avfallshantering till energianvändning. Likt 
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miljöchefen på hotell 1 är även  miljöchefen 

på hotell 2 ansvarig för att komma på egna 

lösningar gällande miljöfrågor på hotellet. 

Miljöansvarig på hotell 1 innehar utöver 

denna tjänst även tjänsten som husfru på 

hotellet och har ansvaret över allt som rör 

avdelningen för housekeeping 

(städavdelningen). Detta innebär ett 

inköpsansvar för att rengöringsmedel och 

andra produkter är miljömärkta i den mån 

detta är möjligt, ansvar för hotellets 

återvinning och att denna fungerar på ett 

tillfredställande sätt (detta ansvar delas dock 

med miljöchef). I arbetsuppgifterna ingår även 

fullständigt personalansvar för personalen 

inom avdelningen för housekeeping samt att 

se till att alla hotellrum och andra utrymmen 

på hotellet är rena och fräscha. Miljöansvarig 

är utöver detta även ansvarig för att all 

nyanställd personal på hotellet genomgår den 

obligatoriska miljöutbildningen och att 

miljöinformation sprids inom alla avdelningar 

på hotellet. 

Miljöarbetet för personalen i housekeeping 

innebär att hjälpa till vid upplärningen av 

nyanställda samt att felrapportera 

miljöproblem som kan behöva åtgärdas 

(exempelvis droppande kranar, trasig 

belysning osv.). Det innebär också att arbeta 

med miljövänliga rengöringsmedel och 

sortering av avfall från hotellgäster.  

I receptionen på hotell 1 handlar miljöarbetet 

främst om återvinning i form av 

kontorspapper och matavfall vid luncher och 

kvällsmål. Även i receptionen på hotell 2 

handlar det mesta miljöarbetet om 

återvinning, främst i form av kontorsmaterial 

och batterier. På hotell 2 ansåg även 

receptionsmedarbetaren att receptionen har 

ett ansvar mot gästen att visa på att hotellet 

är Svanenmärkt och tar ansvar för miljön.  

På hotell 1 handlar restaurangens miljöarbete 

främst om sortering av avfall. Exempelvis mals 

matrester ned och skickas till ett energibolag 

där matresterna omvandlas till biogas. Även i 

restaurangen på hotell 2 handlar miljöarbetet 

främst om sortering av diverse avfall samt 

rengöringsmedel som används till exempelvis 

diskning och golv. 

6.3. Kommunikationsvägar 
Vad gäller kommunikationen från ledning/chef 

till miljöchef på hotell 1 sker denna främst via 

mailkontakt och stormöten som äger rum var 

fjärde månad. Miljöinformationen till denne 

kommer delvis från hotellets sustainability 

manager (hållbarhetsansvarig) som i sin tur 

hämtar sin information från koncernens 

huvudkontor. Mestadels får dock miljöchefen 

söka upp miljöinformation på eget initiativ. 

Mailkommunikationen med sustainability 

manager sker sporadiskt, ibland kan det 

skickas flera mail i veckan, ibland skickas ett 

mail varannan månad. Vid årsslut sker mer 

kommunikation då alla dokument som berör 

förbrukning och dylikt ska skickas in till 

koncernens huvudkontor och Svanen. Det sker 

även en måntalig rapportering till 

huvudkontoret gällande exempelvis 

energianvändning och avfallsmängd i 

verksamheten. 

Vad gäller relevansen av den miljöinformation 

som kommuniceras anser miljöchefen på 

hotell 1 att viss information är relevant, annan 

kan sållas bort som irrelevant för dennes 

arbetsuppgifter. Huvudkontoret vet inte alltid 

vilket miljöarbete som bedrivs på hotellen. 

Ibland kan det komma information om att en 

viss miljöåtgärd ska införas som redan införts 

och varit implementerad på hotellet sedan 

lång tid tillbaka. Miljöchefen på hotell 1 

uttryckte att: 

 ”En del information kommer ut och man upplever 

tonläget i texten som att det är ett halleluja-
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moment, man har uppfunnit hjulet. Så är det 

någonting vi redan gjort i flera år.” 

Det finns ett samarbete mellan de 

miljöansvariga på hotellen i regionen och 

miljöchef på hotell 1. Tillsammans driver de 

miljöarbetet för dessa hotell framåt. Vid deras 

möten diskuteras kriterierna från Svanen och 

hur uppsatta miljömål ska sättas och uppnås. 

Miljöchefen på hotell 1 kommunicerar även 

med andra företag inom ett miljönätverk där 

kommunen och ett flertal andra företag 

samverkar för att inspirera varandra i 

miljöarbetet. Kommunikationen mellan 

miljöansvarig och miljöchef sker vid möten 

som hålls sporadiskt när det dyker upp något 

som miljöansvarig eller miljöchef vill 

kommunicera. 

Miljöchefen på hotell 2 får sin huvudsakliga 

information från huvudkontoret via mail, men 

även på detta hotell får mycket information 

sökas av miljöchefen själv och är upp till hur 

stort intresse miljöchefen har för miljöfrågor. 

Mycket information finns dock lättillgänglig via 

koncernens intranät. Från huvudkontoret 

kommer direktiven om hur miljöarbetet ska 

bedrivas och vilka entreprenörer hotellet ska 

använda sig av. Denna information går direkt 

till miljöchefen på hotell 1 och sker sporadiskt 

när nya direktiv och krav dyker upp. 

Relevansen kring informationen från 

huvudkontoret varierar, även på hotell 2 får 

miljöchefen sålla vad som är relevant 

miljöinformation för just deras hotell.  

På hotell 2 upplevs det av informanterna att 

ett tätt samarbete sker mellan all personal när 

det gäller samtliga frågor, inte bara 

miljörelaterade sådana. Då personalstyrkan 

inte är särskilt stor diskuteras det mycket 

tillsammans och gemensamma lösningar 

kommer fram vid dessa diskussioner, i ledning 

av miljöchef. Det sker inga planerade möten 

relaterade till miljöfrågor på hotell 2, utan 

anser miljöchefen att något miljörelaterat bör 

tas upp tar miljöchefen upp detta med den 

medarbetare ämnet berör.  

Miljöansvarig på hotell 1 anser att 

miljökommunikationen fungerar väl, både vad 

gäller kommunikationen till och från miljöchef. 

Viss mailkommunikation sker även med 

sustainability manager. Utöver detta finns 

också tillfälle att diskutera miljöfrågor på 

husfrucoachmöten samt vid de årliga 

stormötena där alla avdelningar inom 

hotellets verksamhet finns representerade. 

Det sker även stormöten med all fastanställd 

personal var fjärde månad där miljöfrågan kan 

tas upp vid behov. 

 Även miljöansvarig får söka mycket 

information själv, vilket ibland uppfattas som 

svårt och begränsande, då denne inte alltid 

vet var informationen finns att hämta. 

Miljöansvarig nämnde att: 

”Många gånger skulle man vilja ha all information i 

knät. *…+ Alltså, ska du ha den här informationen så 

får du söka informationen och då måste man ju 

veta var man ska söka informationen för att få den, 

och det är där många gånger som jag känner att 

det begränsar lite, att man inte vet riktigt vilka 

vägar.”  

Viss information hittar dock miljöansvarig på 

Svanens hemsida och inom hotellkoncernens 

intranät. Byggnaden som hotellet inryms i har 

dock en speciell karaktär vilket miljöansvarig 

upplever försvårar miljöarbetet. Sökandet 

efter miljöinformation uppfattas som 

tidskrävande och tiden som skulle behövas till 

detta finns inte alltid. 

Medarbetarna på hotell 1 anser även de att 

kommunikationen rörande miljöfrågor 

fungerar väl. Miljökommunikationen sker 

främst vid avdelningsmöten tillsammans med 

chefen och de andra i personalen inom 

avdelningen. Både kommunikationen från 

samt till chef anses fungera väl och tas emot 

väl. Den intervjuade medarbetaren från 
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housekeeping har stor tillit till miljöansvarig 

och menar att ”h*n kan ju det här” och syftar 

då till miljöfrågor. Kommunikation som berör 

miljöarbetet från personal till chef sker dock 

inte särskilt ofta inom receptionsavdelningen 

på hotell 1. Medarbetaren på denna avdelning 

tror ändå att om en sådan kommunikation 

utfördes skulle säkerligen denna tas emot på 

ett bra sätt.  Samtidigt tror receptionisten att 

miljöåtgärder kan vara svåra att få igenom då 

mycket styrs centralt, från huvudkontoret. 

Förutom de dagliga mötena med chefen på 

hotell 1 tas även miljöfrågor upp vid 

introduktionen när en ny medarbetare börjar, 

där miljöutbildning är obligatoriskt. Detta 

gäller dock ej timanställda som arbetar helg 

eller sommartid, utan endast fast personal 

som nyanställs. 

Restaurangmedarbetaren som intervjuats på 

hotell 1 menar att miljökommunikationen 

ständigt är aktuell på dennes avdelning då 

medarbetaren själv ofta tänker på miljön och 

peppar andra på avdelningen till att även de 

göra det. På detta sätt används 

miljökommunikationen av denna medarbetare 

till att uppmuntra miljömedvetenheten hos de 

andra anställda på avdelningen. Inom 

avdelningen genomförs inga specifika 

miljömöten, dock finns möjligheter att ta upp 

miljöfrågorna vid ledningsgruppsmöten. 

Annars kommer informationen kring hur 

miljöarbetet ska bedrivas på 

restaurangavdelningen främst via mail och 

informationsblad från huvudkontoret. 

Från medarbetare till ledning/chef på hotell 1 

sker kommunikationen främst sporadiskt vid 

tillfällen då dessa träffas, exempelvis vid 

morgonmöten. Angående mottagandet av 

denna kommunikation anser miljöchefen på 

hotell 1 att denna information tas emot väl 

och uppmuntras. Det är dock ändå svårt att få 

igenom förslag på miljöförbättringar då det 

uppfattas som om ledningen inte har tid att 

sätta sig in djupare i problemen och vad gäller 

hotellkoncernen antyder miljöchefen att:  

”Om vi pratar inlandsisen om vad det gäller både 

kyla och långsamhet så är det nog väldigt 

uppmålat. [skratt]. Nej, men de tycker ju ofta att 

det är en bra idé, men att de har ju liksom inte tid 

att fördjupa sig i idéer som kommer från landet. 

Det kanske inte ofta eller alltid anammas direkt”.  

Miljöchefen på hotell 1 anser även att 

engagemanget kunde vara bättre hos 

medarbetarna på hotellen denna person är 

ansvarig för. Miljöchefen menar att 

medarbetarna behöver sätta sig in mer i 

miljöfrågorna och komma med egna initiativ, 

förslag och lösningar angående miljöfrågor 

och kommunikationen av dessa. 

Miljöansvarig på hotell 1 anser att 

kommunikationen till och från chef fungerar 

väl och att miljöansvarigs chef även fungerar 

bra som ett bollplank för diskussioner kring 

miljöfrågor.  

På hotell 2 finns, som tidigare nämnts, inga 

särskilda möten där miljöfrågan lyfts fram och 

diskuteras, miljökommunikationen mellan 

medarbetare och chefer sker främst via mail 

eller muntlig information, detta gäller för 

samtliga intervjuade avdelningar och 

kommunikationen sker på samma sätt i alla 

led, både mellan chefer och medarbetare 

samt medarbetare emellan, även om 

miljöfrågorna sällan diskuteras mellan 

medarbetarna utan miljöchefens närvaro. 

Miljöchefen menade att ”vi är så små att vi 

har kontakt hela tiden”, och därför ansågs inte 

särskilda möten angående miljöfrågor som 

nödvändiga. 

6.4. Kommunikation från och 

mellan medarbetare 
När det gäller kommunikationen mellan 

avdelningarna på hotell 1 anser miljöansvarig 

att en sådan kommunikation finns och att 

miljöfrågor även diskuteras på stormöten där 
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representanter från alla avdelningar finns 

med. Receptionisten anser dock att det inte 

finns någon miljökommunikation alls mellan 

avdelningarna och att varje avdelning arbetar 

med miljöfrågorna var för sig. Något som även 

medarbetaren från housekeeping och även 

restaurangmedarbetaren höll med om. 

Restaurangmedarbetaren påpekade dock att 

det fanns en miljöansvarig på hotellet som alla 

avdelningar har möjlighet att vända sig till. 

Förslag på miljöförbättringar från 

medarbetare till miljöansvarig på hotell 1 är i 

princip ickeexisterande. Undantag finns för 

vissa eldsjälar i personalen som kommunicerar 

lämpliga miljöåtgärder vilka upptäcks i det 

dagliga miljöarbetet. 

Miljöansvarig tycker trots detta att 

kommunikationen från medarbetare fungerar 

bra, i alla fall inom dennes avdelning, 

housekeeping. Även om inte alla brinner för 

miljöfrågor menar miljöansvarig att 

personalen pushar och hjälper varandra. 

På hotell 2 anses det att det finns en väl 

fungerande kommunikation mellan samtliga 

avdelningar på hotellet. Detta beror, enligt 

medarbetarna själva, på att hotellet är så pass 

litet och att personalen därför kommunicerar 

mer då alla träffar varandra flera gånger om 

dagen. Det upplevs inte av personalen att 

hotellet är uppbyggt av flera avdelningar utan 

de ser sig själva mer som en gemensam enhet 

som strävar åt samma håll. 

Restaurangmedarbetaren yttrade att: 

”Vi är ju så några få här, det är ett så litet företag 

så att alla jobbar ju tillsammans känns det som. Att 

vi verkligen försöker hjälpas åt med alla frågor som 

dyker upp.”  

Det anses även vara en tillåtande stämning på 

hotell 2 och att miljöchefen lyssnar till 

personalen om dessa skulle komma med 

förslag till miljöförbättringar. Dock trodde 

medarbetaren från restaurangen att det 

kunde vara svårt att få igenom vissa 

miljöåtgärdsförslag eftersom hotellet är så 

pass styrt av koncernens upphandlingsavtal 

och måste följa dessa. 

”…allting är ju på avtal, och det är ju uppifrån, så 

alla avtal är ju skrivna uppifrån. *…+ …avtalet 

hänger ju med från leverantören. Vi beställer från 

leverantören och där förhandlar ju, alltså, 

[koncernen] med leverantören. Så vi beställer 

utifrån de produkterna.” (Restaurangmedarbetare, 

hotell 2) 

6.5. Genomsyras företaget av en 

miljömedvetenhet? 
Miljöchefen på hotell 1 håller inte med 

miljöansvarig om att medarbetarnas 

kommunikation ”uppåt” när det kommer till 

miljöfrågor är välfungerande. Denna 

kommunikation skulle kunna förbättras 

avsevärt enligt miljöchefen. Miljöchefen tror 

att problemen som berör kommunikationen 

från medarbetarna till stor del beror på att 

miljöchef och miljöansvarig behöver vara mer 

”bossiga”. Miljöchefen anser att det finns ett 

för stort utrymme för personalen att inte bry 

sig om hotellets miljöfilosofi. 

Miljöansvarig håller med om att 

miljömedvetenheten inte sitter i ryggraden 

hos alla anställda och miljöansvarig får 

påminna avdelningarna om att följa upp 

restriktionerna från miljöansvarig emellanåt, 

så att dessa inte glöms. 

Trots att all personal inte genomsyras av en 

miljömedvetenhet anser dock både hotellchef 

och miljöansvarig på hotell 1 att hotellets 

verksamhet som helhet genomsyras av en 

miljömedvetenhet, vilket även övriga 

intervjuade medarbetare håller med om. 

Medarbetaren från housekeeping menar att 

detta märks genom  hotellets Svanenmärkning 

som ställer vissa krav på diverse miljöåtgärder, 

vilket även övriga medarbetare instämmer 

med. 
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Ett annat exempel på att hotellet som helhet 

genomsyras av en miljömedvetenhet, enligt 

miljöchefen på hotell 1, är att miljöchefen 

anser att det är tillåtet från ledningshåll att ta 

tid att ägna sig åt miljöarbetet. Vissa 

miljöåtgärder resulterar i en ökad kostnad för 

verksamheten, exempelvis Kravmärkta varor 

på hotellets frukost, detta är dock något som 

inte kritiseras av ledning eller huvudkontoret, 

utan snarare istället uppmuntras. 

Både miljöchef och miljöansvarig på hotell 1 

inspireras av miljöarbetet som ingår i deras 

arbetsuppgifter och påverkas även av detta i 

sina beslut i hemmet, när det gäller 

exempelvis inköp av livsmedel och andra 

produkter. Detta är något som även den 

intervjuade restaurangmedarbetaren på hotell 

1 höll med om. Restaurangmedarbetaren 

menade att sedan medarbetaren fått upp 

ögonen för miljöfrågor på jobbet var denna 

person ständigt medveten om miljön, både på 

arbetet och i hemmet. 

Även på hotell 2 anser medarbetare och 

chefer att verksamheten genomsyras av en 

miljömedvetenhet. Detta då de anställda är så 

pass få att det automatiskt blir så att de 

strävar i samma riktning angående 

miljöarbetet. På hotell 2 nämns även arbetet 

med Svanen som ett bevis på detta och att 

arbetet med Svanen innebär att hela 

verksamheten blir miljömedveten per 

automatik.  

6.6. En väl fungerande 

miljökommunikation? 
Miljöchef och miljöansvarig på hotell 1 anser 

det viktigt att all information når ut till 

medarbetarna. Både miljöchef och 

miljöansvarig menar även att det är av 

yttersta vikt att medarbetarna inte bara 

lyssnar till informationen utan även förstår 

anledningarna till varför ett visst miljöarbete 

utförs, vad detta faktiskt leder till. Förstår 

medarbetarna anledningar och konsekvenser 

av att ett visst arbete utförs blir de även mer 

engagerade i arbetet själva enligt miljöchefen. 

Förstår inte medarbetarna anledningarna som 

ligger bakom att ett visst arbete utförs menar 

miljöchefen att detta istället resulterar i att 

arbetet lätt kan negligeras. 

Miljöchefen tillägger vidare att i ett 

välfungerande miljöarbete ska det inte spela 

någon roll vilken person som besitter en viss 

post. Miljöarbetet och miljökommunikationen 

ska fungera lika bra oavsett vem som har 

ansvar för vad. Detta är något miljöchefen 

anser att hotellet inte lever upp till idag.  

Miljöchefen menar även att dokumentation är 

en viktig del i miljöarbetet då detta leder till 

att miljöarbetet lätt kan följas upp. Viktigt är 

även hur dessa dokument är utformade så att 

de fylls i på ett korrekt sätt och gör 

uppföljning möjligt, något som miljöchef till 

viss del saknar idag. 

Medarbetarna på hotell 1 ansåg att det 

viktigaste för en fungerande 

miljökommunikation, och ett väl fungerande 

miljöarbete över huvud taget, är kunskap och 

tydlighet. De anser det viktigt att 

miljökunskapen sprids och introduceras till 

alla nya medarbetare så att alla är medvetna 

om hur hotellets miljöarbete förväntas gå till. 

Medarbetaren från restaurangen påpekade 

även att det är viktigt att det finns en 

miljömedvetenhet hos alla anställda för att 

miljöarbetet ska fungera så bra som möjligt. 

På hotell 2 anses det att vad som krävs för en 

välfungerande miljökommunikation  är att 

informationen går vidare i alla led, att 

kunskapen implementeras hos alla 

medarbetare på hotellet, från chefer till 

medarbetare. Den intervjuade receptionisten 

på hotell 2 ansåg det även viktigt att 

miljökunskapen sprids till gästerna på hotellet 

och miljöchefen påpekade att det är viktigt att 
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ansvaret inte bara tas på hotellet utan även 

kommuniceras i hela samhället och hemmet.  
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7. Analys 
Nedan följer en analys av de resultat som 

framkommit i studien samt förslag på hur 

miljökommunikationen skulle kunna 

förbättras på hotellen. Analysen kopplar 

samman teori med syfte och frågeställningar. 

7.1. Miljödokumentation 
Dokumentationen kring hur miljöarbetet ska 

bedrivas på de båda hotellen verkar inte ha 

särskilt stor inverkan på hotellens miljöarbete. 

Detta verkar, enligt de anställda på hotellen, 

främst bero på den bristande 

dokumentationen från koncernens håll och 

förmågan att kunna applicera denna på de 

aktuella hotellen och inte på hotellens 

ointresse för miljödokumentation.  

Då Svanen inte ställer några specifika krav på 

att hotellen ska ha ett miljöledningssystem har 

hotellen inte heller lagt ner mycket energi på 

detta. Svanens krav uppfylls givetvis på 

hotellen och de dokument som Svanen kräver 

finns, dock saknas tydliga riktlinjer för hur 

uppföljning av miljöarbetet ska ske samt hur 

ofta. En konstant uppföljning av miljöarbetet 

är av yttersta vikt enligt Malosh (2008) för att 

miljöledningssystemet ska hållas levande och 

skulle hotellen ha tydligare 

miljöledningssystem med tydligare rutiner 

kring uppföljning av miljöarbetet är det troligt 

att även miljöarbetet som helhet skulle 

fungera bättre, något som även miljöchefen 

på hotell 1 till viss del efterlyste. Detta är 

något som inte bara gäller hotellverksamhet 

utan även andra företags kommunikation 

gällande miljöarbete. Finns inte tillräckliga 

rutiner och direktiv är det nog lätt att arbetet 

med miljöfrågor glöms bort eller inte hinns 

med.  

7.2. Miljörelaterade 

arbetsuppgifter 
Miljöcheferna på de båda hotellen samt 

miljöansvarig på hotell 1 har samtliga andra 

huvudsakliga arbetsuppgifter och 

miljöansvaret ligger utöver dessa. 

Miljöcheferna känner att detta fungerar bra, 

medan miljöansvarig kan känna att kunskapen 

och tiden som krävs inte finns och att 

miljöarbetet ibland kan kännas övermäktigt. 

Att miljöcheferna känner sig mer säkra i sin 

roll kan bero på att det tydligt finns 

dokumenterat vilken roll miljöchefen ska ta på 

hotellet. Dokumentationen kring vad 

miljöansvarig ska ha för uppgifter på hotell 1 

är mer oklara, vilket kan vara en anledning till 

miljöansvarigs osäkerhet. Det kan även vara så 

att för mycket ansvar ligger på miljöansvarig i 

förhållande till kunskaperna miljöansvarig 

innehar.  

Detta problem skulle kunna lösas genom att 

införa en tydligare kommunikation till 

miljöansvarig i form av klarare dokumentation 

kring miljöansvarigs arbetsuppgifter och ge 

miljöansvarig mer utbildning i miljöfrågor så 

att miljöansvarig känner sig tryggare i sin roll. 

Då väl underhållen kommunikation leder till 

ökad kunskap och medvetenhet (Brorson & 

Sammalisto, 2008) är det just 

kommunikationen som bör ses över i detta 

fall. 

Det skulle även kunna vara ett alternativ att 

sprida miljöansvarigs arbetsuppgifter på 

samtliga avdelningschefer och därmed anta en 

mer linjär struktur i beslutsfattandet kring 

miljöfrågorna istället för en som mer liknar 

den pyramidformade strukturen som beskrivs 

i teoriavsnittet (Siggelkow & Levinthal, 2007). 

Detta skulle enligt Brafman och Beckstrom 

(2006) ge en mer decentraliserad organisation 

där varje avdelning får miljöansvar och 

därmed tvingas att sätta sig in mer i 

miljöfrågorna och bli mer delaktiga i 

miljöarbetet, vilket skulle leda till att 

miljöansvarig på hotellet får avlastning och 

flera att dela ansvaret med. 



Att kommunicera miljöarbete – En fallstudie i miljökommunikation på två Svanenmärkta hotell 
Yasmine Dernelid April 2011 

27 
 

Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara att 

ta bort rollen som miljöansvarig och istället 

lägga detta ansvar på en miljöchef som 

arbetar heltid med miljöfrågorna och därmed 

ytterligare centralisera ansvaret istället. Detta 

skulle kunna leda till en mindre 

miljömedvetenhet hos de anställda då de kan 

förlita sig på att någon annan tar ansvaret för 

miljöfrågorna. Det skulle även kunna leda till 

att miljöarbetet blev mer strukturerat och 

stabilt på hotellet, att miljöarbetet blir lättare 

att kontrollera och styra över (Siggelkow & 

Levinthal, 2003). 

Ett fjärde alternativ skulle kunna vara att ha 

en miljöchef på heltid och samtidigt ha en 

miljöansvarig på varje avdelning, vilket skulle 

ge en centraliserad organisation med inslag 

decentralisation som verkar vara den optimala 

organisationsstrukturen enligt Siggelkow och 

Levinthal (2003). 

Detta skulle även kunna appliceras på andra 

verksamheter då exemplet från hotell 1 

säkerligen inte är ett unikt fall. För att kunna 

utföra ett bra arbete på vilken arbetsplats som 

helst krävs att medarbetaren är väl medveten 

om vilka arbetsuppgifter medarbetaren 

faktiskt har, något som även Bruzelius och 

Skärvad (2011) uttrycker i boken Integrerad 

organisationslära. Bruzelius och Skärvad 

(2011) menar även att det är viktigt att de 

verktyg som behövs för att kunna lösa 

arbetsuppgiften finns tillgängliga. 

7.3. Kommunikationsvägar 
Hotellchefen på hotell 1 har fler 

kommunikationsvägar än vad hotellchefen på 

hotell 2 och miljöansvarig har då hotellchefen 

på hotell 1 sitter med i ett, för hotellet,  

externt miljönätverk. Detta ger miljöchefen på 

hotell 1 mer input i form av kunskap, 

inspiration, tips och idéer. Detta skulle kunna 

vara en anledning till att miljöchefen på hotell 

1 ser mer utrymme för förbättringar än vad 

miljöchefen på hotell 2 gör, som är helt nöjd 

med miljöarbetet på hotell 2. Att miljöchefen 

på hotell 1 får mer kunskap och inspiration gör 

att denna person blir mer kreativ när det 

kommer till miljöarbetet och ser fler 

möjligheter till förbättringar (Borsese et al., 

2002; Chan & Hawkins, 2009), vilket märks när 

hotellchefen på hotell 1 lägger fram sina idéer 

om hur miljöarbetet på hotellet skulle kunna 

förbättras. 

Kommunikationen mellan huvudkontor och 

hotell sker via mail på båda hotellen. På båda 

hotellen anser även miljöcheferna att 

informationen från huvudkontoret inte alltid 

är relevant. Huvudkontoret upplevs som långt 

borta från verksamheten och detta kan bero 

på att kontakten mellan huvudkontor och 

hotell endast sker via sporadiska mail samt 

dokumentation från hotellen. Den 

centraliserade styrningen leder till att 

medarbetarna till viss del känner att det kan 

vara svårt att få igenom vissa beslut, vilket 

bekräftats av flera medarbetare.  Om 

kommunikationen mellan hotell och 

huvudkontor förbättrades, alternativt att 

besluten decentraliserades så att hotellen 

själva fick styra mer över miljöfrågorna, skulle 

det kunna leda till att detta problem 

elimineras. Borsese et al. (2002) förespråkar 

kommunikation och en förbättrad 

kommunikation skulle i dessa fall kunna leda 

till att huvudkontoret får bättre kunskap om 

hotellen och på så vis endast förmedlar den 

information som är relevant för dessa. Detta 

då hotellen själva vet mer än vad 

huvudkontoret gör om vilka miljöfrågor som 

behöver arbetas med på hotellen. Att 

verksamheterna i organisationen vet mer än 

huvudkontoret när det kommer till 

miljöarbetets funktion ute i verksamheten 

understryker även Borsese et al. (2002) i deras 

studie angående vikten av kommunikation vid 

implementering av miljöledningssystem. 
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7.4. Kommunikation från och 

mellan medarbetare 
På hotell 1 anses kommunikationen mellan 

avdelningarna fungera bra enligt 

miljöansvarig, något som övriga medarbetare 

inte håller med om. Detta kan bero på att 

miljöansvarig är ansvarig för samtliga 

avdelningar på hotellet och måste hålla 

kontakt med dessa avdelningar för att ge 

instruktioner rörande miljöarbetet. Det blir ett 

naturligt samarbete mellan miljöansvarig och 

övriga avdelningar på hotellet. Medarbetarna 

upplever dock inte denna kommunikation som 

något som sker mellan avdelningarna då de 

utöver kontakt med miljöansvarig inte har 

någon övrig kommunikation mellan 

avdelningarna rörande miljöarbetet. Varje 

avdelning sköter sitt eget miljöarbete utifrån 

de direktiv de får tillhandahållna. 

Informanten från housekeeping upplevde 

kommunikationen relaterad till miljöfrågor 

som mer välfungerande än vad medarbetarna 

från restaurangen och receptionen 

uppfattade. Detta skulle kunna bero på att 

medarbetaren från housekeeping har 

miljöansvarig som närmsta chef och tillgång 

till dagliga möten med miljöansvarig, vilket 

skulle kunna resultera i att medarbetaren från 

housekeeping  får mer miljöinformation och 

en positivare upplevelse av 

miljökommunikationen.  Dessutom är det 

främst inom housekeeping-avdelningen som 

miljöproblem felanmäls då det är denna 

avdelning som har mest insyn i lokalerna, 

vilket leder till att miljöarbetet involveras mer 

i deras arbetsrutiner än vad som görs i 

exempelvis receptionsavdelningens 

arbetsuppgifter. 

 Att dela miljöansvaret mellan 

avdelningscheferna skulle kunna leda till att 

även restaurangmedarbetaren och 

receptionisten får en bättre upplevelse av 

miljökommunikationen. Detta då dessa 

medarbetares avdelningschefer skulle få en 

större roll inom hotellets miljöarbete och på 

så vis kunna skapa en effektivare 

kommunikation till respektive avdelning. 

Skulle det dessutom införas ordentlig 

kommunikation mellan avdelningscheferna 

angående miljöfrågor, skulle detta troligen 

leda till ett närmare samarbete avdelningarna 

emellan. 

Att medarbetaren från housekeeping 

upplevde miljökommunikationen som bättre 

än vad medarbetarna från restaurang och 

reception ansåg kan givetvis även bero på 

informanten i fråga. Hade någon annan från 

housekeeping intervjuats kanske den 

personen inte hållit med om att 

kommunikationen var god och likaså skulle en 

annan person från receptionen kunnat 

uppfatta miljökommunikationen som mycket 

god. 

På hotell 2 är samtliga i personalen nöjda med 

miljökommunikationen och ser inga brister i 

denna. Kommunikationen mellan 

avdelningarna sker dagligen och 

hotellmedarbetarna på detta hotell ser sig 

själva mer som en enhet än uppdelade i olika 

avdelningar. Detta beror säkerligen på att 

hotell 2 är ett avsevärt mindre hotell med 

endast ett fåtal medarbetare på varje 

avdelning. Dessutom finns ingen 

housekeeping-avdelning på detta hotell vilket 

ger hotellet en mindre avdelning att 

kommunicera med. Trots att hotell 2 inte har 

några mötesrutiner kring miljöfrågor, vilket 

hotell 1 har vid flertalet tillfällen per år, 

upplevdes miljökommunikationen som bättre 

på hotell 2. Detta kan bero på att hotell 1 tar 

ett stort eget ansvar över miljöarbetet på 

hotellet och strävar efter att ligga i framkant 

när det kommer till miljöfrågor, vilket även är 

ett mål för hela koncernen. Hotell 2 förlitar sig 

mycket på huvudkontorets miljökrav och ser 

till att de blir uppfyllda. Hotell 2 ser inte 

samma möjligheter att utveckla verksamheten 
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så som hotell 1 gör då hotell 2 är så pass 

styrda av koncernen och vad de beslutar.  

På båda hotellen upplever medarbetarna att 

förbättringsförslag rörande miljöarbetet från 

deras håll tas emot eller skulle tas emot på ett 

bra sätt. Dock upplevs det av vissa 

medarbetare på båda hotellen att egna 

åtgärder inte kan genomföras på grund av att 

det är koncernen som beslutar om detta. 

Denna inställning kan leda till att personalen 

på hotellen inte själva kommer med förslag då 

de inte tror att dessa går igenom hos 

huvudkontoret. Även hotellchefen på hotell 1 

upplevde en viss ”tröghet” i processerna kring 

att få igenom miljöförbättringar hos 

huvudkontoret. Detta kan, vilket tidigare 

nämnts, vara resultatet av en centraliserad 

styrning och är nackdelen med 

beslutsfattande enligt pyramidmodellen. Om 

hotellen i koncernen skulle få mer frihet skulle 

detta kunna leda till en större kreativitet och 

motivation hos de anställda (Borsese et al., 

2002; Chan & Hawkins, 2009). 

Trots att ingen horisontell kommunikation 

verkar ske mellan avdelningarna på hotellen är 

medarbetarna ändå nöjda med 

kommunikationen som sker. Chan & Hawkins 

(2009) fann liknande resultat i en fallstudie om 

miljöledningsarbete inom hotellindustrin. 

Detta kan bero på att medarbetarna inte har 

intresse för miljökommunikationen på 

arbetsplatsen och inte anser att denna är 

viktig. Det kan givetvis även bero på andra 

orsaker, kanske krävs inte en horisontell 

kommunikation gällande miljöfrågor för att 

miljöarbetet ska kunna utföras på bästa 

tänkbara sätt? 

7.5. Genomsyras företaget av en 

miljömedvetenhet? 
Medarbetarna på båda hotellen ansåg 

genomgående att verksamheterna 

genomsyras av en miljömedvetenhet.  Trots 

att inte alla medarbetare på hotell 1 hade 

miljömedvetenheten i ryggraden ansåg ändå 

samtliga informanter från hotell 1 att hotellet 

som helhet genomsyras av en stark 

miljömedvetenhet.  

På hotell 2 motiverades hotellets 

miljömedvetenhet genom att alla 

medarbetare ”strävar åt samma håll” och det 

faktum att hotellet är Svanenmärkt gjorde att 

hotellet per automatik genomsyras av en 

miljömedvetenhet. Detta trots att 

kommunikationen på hotellet främst går i en 

riktning, från hotellchef ut till medarbetare 

och sällan åt andra hållet – från medarbetare 

till chef. Dessutom verkar inte housekeeping-

avdelningen vara involverade i 

miljökommunikationen på hotell 2 då detta 

arbete ligger ute på entreprenad. Detta skulle 

kunna ha en påverkan på huruvida hotellet 

faktiskt genomsyras av en miljömedvetenhet 

eller inte. Housekeeping är en av de viktigaste 

avdelningarna på ett hotell enligt hotellen 

själva då det främst är denna avdelning som 

utför miljöarbete i sina dagliga 

arbetsuppgifter. 

Även på hotell 1 motiverades 

miljömedvetenheten genom det miljöarbete 

som sker på grund av Svanenmärkningen. 

Utöver detta menar hotellchefen på hotell 1 

även att, trots att det kan vara svårt att få 

igenom vissa miljöåtgärder, uppmuntrar ändå 

koncernen till egna initiativ gällande 

miljöarbetet, oavsett om detta ökar hotellets 

utgifter. Detta då hotellkoncernen gärna ligger 

i framkant vad gäller miljöarbetet. 

7.6. En väl fungerande 

miljökommunikation? 
När det kommer till vad som är viktigt för en 

väl fungerande miljökommunikation anser 

medarbetarna på båda hotellen det viktigt att 

informationen når ut till alla medarbetare på 

hotellen. Då det är endast de fastanställda 

som får ta del av miljöinformationen och 

introduceras till hotellets miljöarbete vid 
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anställningsstart sprider sig inte denna 

information i alla led på hotellet, vilket 

innebär att hela hotellverksamheten faktiskt 

inte genomsyras av en miljömedvetenhet i alla 

led. Detta skulle lätt kunna lösas genom att 

även ge timanställda utbildning i hotellets 

miljöarbete och på så sätt föra in 

miljömedvetenheten även hos dessa. Detta 

skulle leda till att verksamheten ytterligare 

genomsyras av en miljömedvetenhet samt 

förbättra kommunikationen då den skulle nå 

fram till fler medarbetare. 

Miljöchefen på hotell 1 menar även på att det 

utöver detta även är viktigt att medarbetarna 

förstår  anledningarna och konsekvenserna av 

att miljöarbetet utförs. Miljöchefen anser att 

detta kan bidra till att medarbetarna blir mer 

engagerade i miljöarbetet vilket även 

bekräftas av Scavone (2005) som menar att 

för att medarbetare ska vara engagerade 

krävs att de känner att deras arbete är 

meningsfullt, vilket de inte kan göra om de 

inte förstår varför ett visst arbete utförs. 

Miljöchefen på hotell 1 menar vidare att i ett 

välfungerande miljöarbete och en väl 

fungerande miljökommunikation ska det inte 

spela någon roll vem som är ansvarig för att 

miljöarbetet utförs, miljöarbetet ska fungera 

lika bra oavsett vem som har ansvar för vad. 

Detta var något som miljöchefen på hotell 1 

saknade i sin organisation. Att leva upp till 

detta blir svårare i en centraliserad 

organisation då miljöansvaret ofta ligger på en 

person. Om miljöansvaret istället sprids ut i 

verksamheten ger det större möjligheter för 

en sådan filosofi att faktiskt fungera (Brafman 

& Beckstrom, 2006). 

Även dokumentation anser miljöchefen på 

hotell 1 vara en viktig faktor för ett väl 

fungerande miljöarbete. Uppföljning anses 

viktigt för att kunna se vilka åtgärder som 

gjorts gällande miljöarbetet samt huruvida 

dessa åtgärder varit lyckade eller inte. 

Uppföljning är även en stor hjälp i att komma 

fram till hur miljöarbetet ska gå vidare och en 

central del i ett fungerande miljöarbete enligt 

både Malosh (2008) och Svanen (2007). 

Miljökommunikationen på båda hotellen 

skulle kunna förbättras generellt om 

organisationerna blev mer decentraliserade 

angående miljöarbetet på hotellen. Detta då 

hotellen känner sig något avskärmade från 

huvudkontoren och att vissa miljöåtgärder 

inte kan införlivas på grund av detta. Fick 

hotellen ett större självbestämmande när det 

kommer till miljöarbetet, inom ramarna för 

koncernernas miljöarbete och Svanen, skulle 

detta ge utrymme för mer kreativitet hos 

medarbetarna på hotellen, vilket även tidigare 

bekräftats av Borsese et al. (2002).  
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8. Slutsatser 
Trots att kommunikationen mellan 

avdelningarna på hotellen i princip verkar vara 

obefintlig anser medarbetarna i stort att 

miljökommunikationen fungerar väl på 

hotellen för att kunna utföra ett 

tillfredställande miljöarbete. Att 

kommunikationen utnyttjas i alla riktningar är 

inte viktigt enligt medarbetarna på hotellen 

för att ett välfungerande miljöarbete ska 

uppnås. Det viktigaste är att 

miljöinformationen når ut till alla medarbetare 

enligt medarbetarna själva.  

Miljöchef och miljöansvarig på hotell 1 ser 

dock att förbättringsmöjligheter finns gällande 

miljökommunikationen på hotellet. Detta 

skulle kunna bero på att miljöchef och 

miljöansvarig är mer intresserade av 

miljöfrågor och därför kan se brister och 

förbättringsmöjligheter i kommunikationen 

som berör dessa frågor. Personalen är kanske 

inte lika intresserade av miljöfrågor och därför 

anser att miljökommunikationen fungerar 

tillräckligt väl. 

För att miljökommunikationen ska kunna 

förbättras krävs en mer decentraliserad 

organisation och tydligare dokumentation 

kring miljöarbetet och dess uppföljning. Detta 

skulle även kunna leda till att miljöchefens 

(hotell 1) önskemål, om att det inte ska spela 

någon roll vem som besitter vilken position, 

uppfylls. 

Även då personalstyrkan inte genomsyras av 

en miljömedvetenhet anser samtliga 

medarbetare att hotellen som helhet faktiskt 

gör detta. Huruvida detta är 

Svanenmärkningens förtjänst är svårt att säga, 

dock indikerar resultaten på detta då mycket 

av hotellens miljöarbete relateras till 

Svanenmärkningen och dess miljökrav.  

Uppfattningen om huruvida ett företag 

genomsyras av en miljömedvetenhet eller inte 

är ändå subjektiv då olika medarbetare 

definierar begreppet ”miljömedvetenhet” på 

olika sätt beroende på arbetssituation och 

bakgrund. Givetvis kan även det faktum att 

informanterna befann sig i en intervjusituation 

påverkat hur de besvarade frågorna gällande 

den egna verksamhetens miljömedvetenhet. 

8.1. Förslag på vidare studier och 

forskning 
Det skulle vara intressant att studera vidare 

om hur miljöarbete kommuniceras i olika 

verksamheter samt betydelsen av att även ha 

en horisontell kommunikation (medarbetare 

 medarbetare) istället för att endast ha 

en vertikal (chef  medarbetare). 

Det skulle även vara intressant att studera 

attityder hos medarbetare i miljömärkta 

verksamheter för att se om miljöarbetet 

påverkar dessa. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Introduktion: 

1. Beskrivning av den som utför intervjun; Miljövetarprogrammet, 3:e året, Linköpings 

Universitet  

2. Beskrivning av studien och vad uppgifterna kommer att användas till. 

3. Anonymitet, ingen kommer att hängas ut med namn eller hotellnamn. 

Allmänt: 

4. Arbetssituation; arbetsuppgifter, hur länge personen ifråga arbetat där.  

Kärna: 

5. Miljöarbete i intervjupersonens arbetsroll 

6. medvetenhet om företagets miljöarbete 

7. Kommunikation av miljöarbete  från ledning/chefer -> medarbetare 

Hur? Hur ofta? Relevans? 

8. Kommunikation av miljöarbete från medarbetare -> ledning/chefer 

Hur? Hur ofta? Lyhördhet? 

9. Kommunikation mellan medarbetare 

10. Viktiga faktorer i en väl fungerande miljökommunikation 

11. Upplevs verksamheten som att den genomsyras av en miljömedvetenhet? () 

Avrundning: 

12. Övrigt 

13. Sammanfattning; klargör och red ut om det finns oklarheter eller frågetecken. Ok att höra av 

mig om det kommer upp nya frågor eller om frågetecken uppstår? 

 

 


