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Sammanfattning
 

Turistnäringen växer vilket innebär en ökad miljöpåverkan och resursåtgång. Samtidigt är en 

välmående miljö en viktig faktor för många aktörer inom branschen. Många logiverksamheter vill 

dock visa att de tar sitt ansvar genom att aktivt försöka minska sin miljöpåverkan. Som hjälp för att 

visa upp detta engagemang finns idag en rad olika miljömärkningar. 

Syftet med denna studie är att ta reda på motiven bakom att små logiverksamheter i Sverige väljer 

att miljömärka sig respektive att inte göra det, samt att få en djupare förståelse för dessa motiv. 

Studien tar också upp vilka möjligheter till miljömärkning som finns och vad de innebär. 

Studien är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer och litteraturstudier.

Respondenterna i studien är 6 st små logiverksamheter. Ett bed & breakfast, två hotell, ett 

vandrarhem och två pensionat. Tre av verksamheterna innehar miljömärkning. De tre andra har 

ingen miljömärkning, men två av dessa kommunicerar aktivt sitt miljöarbete. 

Miljömärkningar som fokuseras på i studien är Svanen, Green Key, EU-blomman och Naturens 

Bästa. 

Studien visar att en miljömärkning fungerar både som ett marknadsföringsverktyg och 

miljöledningssystem för logiverksamheter. Fördelar i marknadsföring, bättre koll på miljöarbetet, 

nya idéer och personligt engagemang har kommit fram i studien som motiv till att miljömärka. 

Motiv till att inte miljömärka är enligt studien tidsåtgång, stor kostnad och okunskap om 

möjligheterna till miljömärkning. Det har även framkommit att miljömärkningarna inte alltid är 

anpassade för mindre logiverksamheter. 

Respondenterna i studien anser att en miljömärkning har inneburit eller skulle innebära en liten eller

obefintlig minskning av deras logiverksamheters miljöpåverkan. 

Ingen slutsats har dragits angående miljömärkningars effekt på logiverksamheters miljöpåverkan. 

Nyckelord: Miljömärkning, Logiverksamhet, Miljöpåverkan, Turistnäring, Turism, Svanen, Green 

Key, EU-blomman, Naturens Bästa, Hotell, Vandrarhem, Bed & breakfast, Pensionat. 



Abstract
 

The tourism industry is growing which means an increased impact on the environment and an 

increased resource use. At the same time a healthy environment is of significant importance for 

many operators within the tourism industry. Many lodging operations want to put on display that 

they are responsible and that they are doing improvements to decrease their environmental impact. 

A number of ecolabels are available to help them do so.

The purpose of this study is to learn the motives behind why small lodging operations in Sweden 

choose to put an ecolabel on their companies, or the motives behind why they choose not to. The 

study also includes research about what ecolabel opportunities small lodging operations in Sweden 

have and what they mean. 

The study is based on qualitative research interviews and literature studies. 

The respondents are six small lodging operations. One Bed & Breakfast, two hotels, one hostel and 

two guesthouses. Three of the companies are ecolabelled, the other three are not. 

Ecolabels that are focused on in the study are Svanen (Nordic Ecolabel), Green Key, EU-blomman 

(EU Eco label) and Naturens Bästa (Nature's Best). 

The study shows that an ecolabel works as both a marketing tool and an environmental management

system for lodging operations. The study also indicates that reasons to get an ecolabel are marketing

gains, better track of the environmental work, new ideas and personal commitment.

Motives behind not putting an ecolabel on the lodging operation have in the study shown to be the 

cost, expenditure of time and unawareness of the ecolabel opportunities. It has also been mentioned 

that the ecolabels are not always suitable for the smaller lodging operations.

The respondents considers that an ecolabel has meant or would mean a small or no decrease of the 

environmental impact of their lodging operation. 

No conclusion has been reached regarding ecolabels effect on lodging operations' environmental 

impact.

Keywords: Ecolabel, Ecolabelling, Lodging operation, Environmental Impact, Tourism Industry, 

Nordic Ecolabel, Green Key, EU Ecolabel, Nature's Best, Hotel, Hostel, Bed & Breakfast, 

Guesthouse. 
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Terminologi
 

Bed & breakfast – En liten logiverksamhet som erbjuder sängplats och frukost, ofta i eller i

nära anslutning till verksamhetsägarens hem. 

EU-blomman – En europeisk miljömärkning för ett flertal produktgrupper. 

Green Key – En internationell miljömärkning för logiverksamheter. 

Gröna Nyckeln – Svensk benämning för Green Key. 

Hotell – Logiverksamhet där hela rum för övernattning erbjuds. 

Mikroföretag – Företag med färre än 10 anställda och maximalt 2 miljoner euro i årlig 

omsättning. 

Miljömärkning – En kommunikationssignal från verksamhet till konsument om en 

produkts relativa miljöhänsyn. 

Naturens Bästa – En svensk kvalitetsmärkning av i huvudsak arrangemang. 

Svanen – En nordisk miljömärkning för ett flertal produktgrupper. 

Green Key – En internationell miljömärkning för logiverksamheter. 

Trattmodellen – En intervjumodell i 6 olika steg. 

Vandrarhem – Logiverksamhet där enstaka bäddar och/eller hela rum erbjuds. 





1. INTRODUKTION
 

Turismen i Sverige är av stor betydelse för såväl ekonomi som sysselsättning och turistnäringen är 

en bransch som till skillnad från andra näringsgrenar fortsätter att växa (Tillväxtverket, 2014).

Detta innebär en ökad miljöpåverkan och resursåtgång (Gössling och Peeters, 2014), samtidigt är en

välmående miljö en viktig faktor för turismen (Larderel, 2000). 

Inom turismen har specialisering och segmentering blivit vanligt för att kunna möta de alltmer 

förfinade krav som olika målgrupper ställer på verksamheterna. I och med detta har olika former av 

märkningar och klassificeringar blivit en självklar del av branschen (Pröbstl och Müller, 2012).

Logiverksamheter, som är en grundbult och förutsättning för turistnäringen, har idag en rad olika 

möjligheter till att med hjälp av miljömärkning visa att de tar ett ansvar för sin påverkan på miljön 

och att de gör något för att minska den. De kan skylta med till exempel en svan eller en grön nyckel.

En miljömärknings huvudsakliga roll är att vara en marknadsmekanism som hjälper kunder att välja

(Buckley, 2002). Men vad är mekanismerna bakom logiverksamheternas val att miljömärka? Och 

vad är motiven till att inte göra det? Hur ser möjligheterna ut för det små verksamheterna? Är en 

miljömärkning till någon nytta? Denna studie dyker djupare ner i dessa frågor. 

1.1 Syfte och problembeskrivning
 

Det huvudsakliga syftet med studien är att ta reda på motiven bakom att små logiverksamheter 

väljer att miljömärka sig respektive att inte göra det, samt att få en djupare förståelse för dessa 

motiv. Vidare vill jag genom denna studie ta reda på vad det finns för miljömärkningar för 

logiverksamheter i Sverige och vad de innebär för små logiverksamheter och deras miljöpåverkan. 

Detta för att samla kunskap som kan vara till hjälp vid exempelvis utveckling av miljömärkningar, 

arbete för en hållbar utveckling inom turistnäringen och skapande av miljöledningssystem för små 

verksamheter. 

Med små verksamheter menas i denna studie mikroföretag (se terminologi). 
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1.2 Frågeställningar
 

För att kunna uppnå studiens huvudsakliga syfte att belysa små logiverksamheters motiv till att 

miljömärka sig respektive att inte göra det har följande frågeställningar tagits fram.

- Varför väljer mindre logiverksamheter att miljömärka sig respektive att inte göra det?

- Vad finns det för möjligheter till miljömärkning för mindre logiverksamheter i Sverige och vad 

innebär dessa märkningar?

- Vad har miljömärkning för roll i mindre logiverksamheter? 

- Minskar miljömärkningar logiverksamheters miljöpåverkan och i så fall på vilket sätt?

1.3 Avgränsningar
 

Den geografiska avgränsningen är logiverksamheter i Sverige. Studien fokuserar på 

verksamhetsutövarnas syn och exkluderar således exempelvis gästers synvinkel. 

Studiens behandlar frivilliga miljömärkningar, då dessa är de enda miljömärkningar för 

logiverksamheter som finns i Sverige. Miljömärkningarnas kriteriedokument tas endast upp ytligt i 

denna studie, då dessa är mycket omfattande. 
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2. METOD
 

I denna del presenteras de metoder och det tillvägagångssätt som använts i studien samt etiska 

reflektioner och på vilket sätt kvalitet eftersträvats. 

2.1 Kvalitativ forskningsstrategi
 

Som forskningsstrategi för denna studie är kvalitativ metod vald. En kvalitativ forskningsstrategi 

passar med frågeställningar som ”Vad?, ”Hur?” och ”Varför?” och fokuserar på subjektiv mening, 

förståelse och process (SBU, 2014). En kombination av kvalitativa forskningsintervjuer och 

litteraturstudier är grunden för insamlingen av material till denna studie. 

2.1.1 Kvalitativ forskningsintervju
 

En kvalitativ forskningsintervju är ett verktyg att använda i strävan mot att förstå hur 

undersökningspersonerna ser på världen och för att utveckla en mening ur erfarenheterna de delar 

med sig av. En forskningsintervju är ett professionellt samtal där det i interaktionen mellan 

intervjuaren och den intervjuade skapas kunskap. (Kvale och Brinkmann, 2009)

Med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer har svar på studiens frågeställningar utifrån 

logiverksamheternas innehavares synvinkel sökts. 

2.1.2 Litteraturstudier
 

Litteraturstudier av såväl tryckta böcker, som artiklar och webbsidor har gjorts för att finna teorier 

som har kopplingar till studiens frågeställningar. Studier av webbsidor har i första hand används för 

att söka svar på frågeställningen om de möjligheter till miljömärkning logiverksamheter i Sverige 

har. 

2.2 Hermeneutisk meningstolkning
 

Som vetenskaplig teoretisk utgångspunkt i studien, som ska bearbeta den primärdata utifrån 

intervjuer som samlas in, är ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv valt. Hermeneutiken är läran om 

förståelse (Palmer, 1969). Tolkningen av meningen är själva kärnan och fokuset ligger på begreppen

samtal och text (Kvale och Brinkmann, 2009).

Hermeneutisk meningstolkning är en utveckling av generella principer och handlar bland annat om 
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att man när man tolkar en text ska komma fram till ett inre sammanhang som saknar logiska

motsägelser. Man ska även ha kunskap om textens tema då tolkningen sker. (Kvale och Brinkmann, 

2009)

2.3 Urval
 

Ett strategiskt urval av intervjuade studieobjekt har gjorts för att kunna nå personer med specifika 

erfarenheter inom ramen för studiens frågeställningar. 

Då mindre verksamheter är av intresse i denna studie har logiverksamheter inom turistnäringen i 

Sverige med mindre än 10 anställda och med en omsättning på 2 miljoner euro eller lägre valts ut. 

Denna storlek på verksamhet kallas enligt EU för mikroföretag (Tillväxtverket, 2015).

Ett bekvämlighetsurval på geografiska grunder har också gjorts vad gäller tre av verksamheterna. 

Detta för att göra besök och personlig intervju möjligt utan alltför långa resor för uppsatsförfattaren.

Tre av de utvalda verksamheterna har någon form av miljömärkning. De tre övriga saknar 

miljömärkning. Två av de valda verksamheter som saknar miljömärkning kommunicerar aktivt sitt 

miljöarbete ut mot gäst. 

Syftet med detta urval är att kunna jämföra verksamheter som har miljömärkning med liknande 

verksamheter som inte har miljömärkning och få en djupare förståelse för motiven bakom valen. 

2.4 Tillvägagångssätt
 

Efter urval samt kontakt med och visat intresse från studieobjekten har djupintervjuer via personligt 

möte och/eller telefon gjorts. 

Personligt möte och telefonintervju har valts framför enkät eller frågor på mail då det är i samtalet 

och mötet med en person som man kan få en bra grund för att få fram hur intervjuobjektet tänker 

och känner. Det finns också en möjlighet att ställa följdfrågor, man kan komma lite djupare och 

språkliga hinder blir lättare att ta sig förbi. (Kylén, 2004)

Intervjuerna har utgått från den så kallade trattmodellen som innebär att intervjun består av stegen 

öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information och avslutning (Kylén, 2004). Modellen 
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har valts för att ha en struktur att utgå från samt att kunna uppnå högre kvalitet på intervjuresultatet.

Steget öppning har inneburit presentation av studien och dess syfte samt frågan om den intervjuade 

personen har något emot att verksamhetens namn står med i slutrapporten. I samtliga fall har

tillåtelse givits att nämna verksamhetens namn. Under den fria berättelsen har jag låtit den 

intervjuade berätta fritt om sin logiverksamhet och dess miljöarbete, detta har sedan följts av relativt

öppna frågor samt följdfrågor. Preciseringssteget i intervjun har inneburit att vi har gått lite djupare 

in i de frågor som är mest intressanta för studien. Steget som innefattar kontroll av exempelvis 

motstridiga uppgifter har hoppats över då det inte funnits grund att kontrollera validiteten i något av

det som berättats. I de två sista stegen som kallas information och avslutning har jag valt att tacka 

för personens tid och sedan skicka en sammanfattning av intervjun via mail där den intervjuade får 

ge feedback i form av godkännande och/eller korrigeringar. 

Analys av resultaten från såväl intervjuerna som litteraturstudierna har sedan gjorts. Kopplingar 

dem emellan har diskuterats innan försök att besvara studiens frågeställningar presenteras i studiens

slutsats. 

2.5 Etiska reflektioner och hänsynstaganden
 

Under studiens gång har fyra etiska riktlinjer tagits i beaktande: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale och Brinkmann, 2009).

Informerat samtycke har tagits hänsyn till på så vis att intervjupersonerna har informerats om 

studiens syfte och upplägg såväl i en första mailkontakt som i början av intervjun. Genom att endast

ta med information som är relevant för studien, ge intervjupersonerna möjlighet att läsa igenom och 

korrigera intervjusammanställningen samt att be om godkännande att använda logiverksamhetens 

namn i studien har konfidentialitet uppnåtts. Riktlinjen konsekvenser handlar om att bedömning och

övervägande av studiens konsekvenser såväl för intervjupersonerna som för vetenskapen måste ske 

(Kvale och Brinkmann, 2009). I denna studie bedöms risken för skada vara liten medan fördelarna 

för vetenskapen vara goda. 

Då kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier kan vara en hjälp för forskaren när 

det handlar om att göra val där etiska och vetenskapliga intressen är inblandade (Kvale och 

Brinkmann, 2009), så har jag innan intervjuarbetet läst på om intervjuetik. 
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2.6 Reliabilitet och validitet
 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet (Kylén, 2004). Alvehus (2013) beskriver reliabilitet som 

huruvida studiens forskningsresultat är möjligt att upprepa. 

Kylén (2004) hävdar att mjuka data såsom åsikter, upplevelser och känslor kan variera, men att de

ändå kan vara reliabla om de pekar åt samma håll och därmed visar en form av stabilitet. 

I denna studie har reliabilitet stöttats genom att använda den så kallade trattmodellen, som är en 

erkänd intervjumetod, under intervjuerna samt att ge respondenterna möjlighet att korrigera 

eventuella felaktiga eller missförstådda uppgifter i den intervjusammanställning som gjorts efter 

intervjuerna. Respondenterna har varit logiverksamheternas ägare som därmed haft god koll på 

verksamheten samt mycket information att dela med sig av. 

Validitet handlar om ifall det som undersöks är det som önskas undersökas (Alvehus, 2013).

Genom att utgå från studiens frågeställningar i utformningen av intervjuunderlagen har validitet 

eftersträvats. Frågeställningarna har också fokuserats på vid analys och diskussion av resultaten 

samt i studiens slutsats.
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3. RESULTAT
 

I denna del presenteras studiens resultat. 

Först presenteras resultaten från litteraturstudierna i form av teori som direkt eller indirekt är 

kopplat till studiens frågeställningar och syfte. Följer gör resultaten från de kvalitativa 

forskningsintervjuer som gjorts med studiens utvalda logiverksamheter. 

3.1 Definition av miljömärkning
 

”Frivillig miljömärkning kan definieras som en marknadssignal som ger information om en varas 

relativa miljöhänsyn till konsumenten. Denna signal är ett sätt att kanalisera ett påtaget 

miljöengagemang och göra konsumenter medvetna om att gemene man kan ta ett miljöansvar.”

(Liljenstolpe och Elofsson, 2009)

En miljömärkning kan syfta till att visa upp en verksamhets miljöarbete, men den kan också finnas 

för att t.ex. kommunicera ett naturtillstånd vid en viss tid och plats (Buckley, 2002).  

Miljömärkningar kan alltså stå för både något man gör och något man redan åstadkommit. 

En kort beskrivning av miljömärkning kan utifrån dessa beskrivningar vara: En 

kommunikationssignal från verksamhet till konsument om en produkts relativa miljöhänsyn. 

3.2 Miljömärkningens roll

3.2.1 Miljöledning och ekonomi
 

För verksamheter inom turistnäringen kan en miljömärkning fungera som både ett 

miljöledningssystem och ett marknadsföringsverktyg. 

Den kan hjälpa till att identifiera verksamhetens väsentliga miljöaspekter, övervaka och rapportera 

miljöprestanda samt snabba på förbättringsprocesser. Miljömärkningen kan vara såväl en hjälp i 

försäljningen som ett verktyg för att minska resursförbrukning. (UNEP, uå) Därmed kan den hjälpa 

till med att både öka intäkter och minska kostnader. 

Enligt Larderel (2010) kan det vara till särskilt stor nytta för små och medelstora verksamheter att få

en bättre kunskap om de viktigaste miljöaspekterna samt hur man bäst jobbar såväl förebyggande 
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som åtgärdande med dessa frågor. Det är även mindre kostsamt för små och medelstora företag att

jobba med miljöledning via en miljömärkning än att jobba med miljöledningssystemet EMAS 

(Hamele, 2001).

3.2.2 Miljökommunikation och marknadsföring
 

En miljömärkning eller annan form av grön marknadsföring kan hjälpa producenten att 

kommunicera med konsumenterna och deras efterfrågan och därmed ha möjlighet till att förstärka 

verksamhetens kundunderlag. Denna så kallade positionering kan också göra att verksamheten kan 

ha ett högre pris på sina produkter och trots höjda kostnader i produktionen få ekonomisk vinning.  

(Liljenstolpe och Elofsson, 2009)

Mihalic (2001) skriver att miljömärkningar inom turism har en märkbar effekt på efterfrågan, men 

att en miljömärkning inte alls är lika viktig för konsumenten som information om kvaliteten på 

destinationens miljö. 

Font (2001) anser att miljöargument inom just turismen kan vara svåra att stödja på grund av 

branschens immateriella, förgängliga, oskiljaktiga och brokiga karaktär. Vidare hävdar han att det 

dessutom vara svårt att reglera miljöuttalanden inom turismen då vissa verksamheter hänvisar till 

naturens kvalitet på platsen istället för verksamhetens miljöpåverkan (Font, 2001).

3.2.3 Icke monetära värden och engagemang
 

Det finns även icke monetära värden som kan vara drivande faktorer till att man väljer att jobba mer

miljöanpassat. Enligt Liljenstolpe och Elofsson (2009) skriver Domeij att ekologiska lantbrukare 

och småskaliga, lokala livsmedelsproducenter talar om faktorer som ”arbetsglädje”, ”att jobba med 

det man tror på” och ”känslan av tillfredställelse”. En producent som verkligen vill påverka och 

åstadkomma förbättringar i samhället och känner arbetsglädje når lättare fram till konsumenten än 

den producent som drivs av motiven marknadsmakt och ekonomisk vinning, fortsätter Liljenstolpe 

och Elofsson (2009). De talar också om så kallade spin-off-effekter, där ansvarstagande och 

miljöhänsyn inom verksamheten smittar av sig på övriga samhället. 
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3.2.4 Trovärdighet hos miljömärkningar
 

För att inte vara enbart ett marknadsföringsverktyg och vilseleda konsumenter måste en 

miljömärkning vara trovärdig. Larderel (2000) skriver att UNEP (United Nations Environmental 

Programme) har presenterat en lista över viktiga beståndsdelar för trovärdigheten i frivilliga initiativ

såsom t.ex. miljömärkningar.

I den listan ingår att alla verksamhetens intressenter ska bidra till utvecklingen och att kriterierna är 

baserade på hållbar utveckling som inkluderar såväl ekologiska som sociala faktorer.

Utmaningarna i kriterierna ska vara både betydelsefulla och uppnåbara samt leda till verkliga och 

kontinuerliga förbättringar. Miljömärkningsorganet, som är oberoende och icke vinstdrivande, ska 

se till att tillhandahålla support för att hjälpa verksamheter att möta dessa utmaningar. Dessutom ska

information om de faktiska resultaten som de deltagande verksamheterna uppnår göras allmänt 

tillgänglig. (Larderel, 2000) Olausson (2009) är av en liknande åsikt och hävdar att för att vara 

trovärdig i grön kommunikation så måste man förutom att berätta vad man tänker göra även 

återrapportera och berätta hur arbetet har gått. 

3.3 Miljöpåverkan

3.3.1 Turistnäringens tillväxt och miljön
 

Turistnäringen är en bransch på frammarsch. I Sverige har turismen stor betydelse för såväl 

ekonomi som sysselsättning och turistnäringen är en bransch som till skillnad från andra 

näringsgrenar fortsätter att växa (Tillväxtverket, 2014). År 2013 omsatte turismen i landet 285 

miljarder. År 2020 beräknas omsättningen enligt en prognos från Turistnäringens Utvecklingscenter 

ha ökat med mer än hälften av det beloppet. (Turistnäringens Utvecklingscenter, 2012)

Förutom att ha en betydande ekonomisk roll kan turistnäringen även spela en stor roll för såväl 

miljöskydd som socioekonomisk utveckling (Larderel, 2000).

I takt med att turismen ökar blir också dess totala miljöpåverkan större. Turismen bidrar till såväl 

energi-, vatten- och matförbrukning som utsläpp till luft, jord och vatten. En mer hållbar turism i 

form av minskad resursåtgång krävs för att minska den miljöpåfrestning som turismen innebär. 

(Gössling och Peeters, 2014) Då allt från skogar och stränder till biologisk mångfald gör miljön till 

en väsentlig resurs för turismen kan man se miljöhänsyn som en bra affär (Larderel, 2000).
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Gössling och Peeters (2015) skriver att enligt IPCC har turismens matförbrukning en stor påverkan 

på den globala matproduktionen vilket har en betydande påverkan på utsläpp av växthusgaser. 

Vidare skriver de att enligt Clarke & King (2004) har denna matförbrukning även stor påverkan på 

användningen av sötvatten. En studie av miljöpåverkan gjord av hotellkedjan Accor bekräftar detta. 

I deras miljöpåverkansanalys har det framkommit att den största vattenförbrukningen kan härledas 

till den matproduktion som behövs för den mat som serveras till hotellkedjans gäster. (Accor, 2011)

Logiverksamheters del av turismens globala utsläpp av växthusgaser bedöms av UNWTO UNEP 

WMO (2008) uppgå till 21%. Som jämförelse står flygtrafiken inom den globala turismen för 40% 

av branschens globala utsläpp av växthusgaser (UNWTO UNEP WMO, 2008). 

En annan viktig fråga när det gäller turismens miljöpåverkan är markanvändning, både den direkta 

och den indirekta. Gössling och Peeters (2014) skriver att forskningen inom detta område är 

otillräcklig. En uppskattning av den globala turismen gjord av Gössling (2002) är dock att en 

hotellbädd tar ca 30 m² av markanvändning i anspråk medan en bädd på ett pensionat står för ca 25 

m². 

3.3.2 Miljömärkningens effekt
 

En miljömärkning ger ingen information om produktens absoluta miljöbelastning. Den ger 

dessutom begränsad information om de faktiska miljöeffekterna. Miljömärkningen kan antingen ge 

information om den relativa miljöanpassningen eller vara mer indirekt till sin karaktär och då låta 

konsumenten tolka hur pass miljöanpassad produkten är. (Liljenstolpe och Elofsson, 2009)
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3.4 Miljömärkningar för logiverksamheter
 

I detta kapitel presenteras de möjligheter till miljömärkning som finns för logiverksamheter i 

Sverige. Svanen, Green Key, EU-blomman och Naturens Bästa presenteras. 

En exempelverksamhet har använts för att fungera som en hjälp för att enklare kunna jämföra de 

olika märkningarnas avgifter. Detta är ett påhittat bed & breakfast med 8 rum och 1 miljon kronor i 

årlig omsättning.

3.4.1 Svanen
 

Miljömärkning Sverige ansvarar för Svanenmärkningen som är en nordisk miljömärkning och drivs 

på uppdrag av regeringen. Svanen finns idag som märkning för över 200 olika produkttyper.

Verksamheter som erbjuder logi kan Svanenmärkas. Svanen delar in dessa i kategorierna hotell och 

vandrarhem. (Miljömärkning Sverige, uå) 

3.4.1.1 Avgifter
 

Den årliga licensavgiften är 0,15% av logiverksamhetens årliga omsättning. Lägsta avgift är 15 000 

kr och maximal avgift är 60 000 kr. Vid en årlig omsättning över 15 miljoner kronor är avgiften 

0,03% av den omsättning som överskrider denna summa. 

Ansökningsavgiften är 20 000 kr och inkluderar ett kontrollbesök. 

Extra kontrollbesök kostar 5000 kr och omprövningsavgiften är 10 000 kr. 

Exempelverksamhet: 

Bed & breakfast med 8 rum och 1 miljon kronor i omsättning. 

Årlig grundavgift: 15 000 kr. 

Ansökningsavgift: 20 000 kr. 

3.4.1.2 Kriterier
 

Kriterierna för Svanen-märkning av hotell och vandrarhem är en kombination av obligatoriska 

kriterier och poängkriterier. 

De obligatoriska kriterierna innefattar områdena drift och underhåll, lokaler och inköpta produkter, 

gästrum, kök och matsal, städning och tvätt, avfall och miljöledning
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Ett särskilt gränsvärde för energiförbrukning måste uppfyllas samt ett av gränsvärdena för 

vattenförbrukning, kemiska produkter och avfallshantering för att erhålla märkningen. 

(Miljömärkning Sverige, uå) 

3.4.2 Green Key
 

Green Key, eller Den gröna nyckeln som den ibland kallas i Sverige, är en miljömärkning för logi- 

och konferensanläggningar som har ett aktivt arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Märkningen skapades i Danmark 1994 och drivs internationellt av Foundation for Environmental 

Education. I Sverige drivs Green Key av Stiftelsen Håll Sverige Rent och har så gjort sedan 2005.  

2100 anläggningar i 41 länder har erhållit märkningen. I Sverige i dagsläget [30 april 2014] finns 

138 st Green Key-märkta anläggningar listade på Håll Sverige Rents webbsida. Dessa innefattar 

hotell, campingplatser, fjällstationer, vandrarhem och konferensanläggningar. (HSR, uå) 

3.4.2.1 Avgifter
 

För hotell med färre än 50 rum är avgiften 5000 kr per år.

För hotell med fler än 50 rum är avgiften 9000 kr per år.

Tillkommer gör en avgift på 55 kr per rum per år. 

Vandrarhem, fjällstationer och campingplatser betalar en årlig avgift på 5000 kr. 

Startavgift första året är 500 kr.  (HSR, uå)

Exempelverksamhet: 

Bed & breakfast med 8 rum och 1 miljon kronor  i omsättning. 

Årlig grundavgift: 5440 kr.

Startavgift: 500 kr. 

3.4.2.2 Kriterier
 

Kriteriedokumentet för Green Key innehåller rubrikerna miljöledning, personalmedverkan, 

gästinformation, vatten, tvätt och rengöring, avfall, energi, livsmedel, inomhusklimat, 

omkringliggande parker, utomhusaktiviteter, administration och konferens. Alla dessa rubriker 

innehåller såväl obligatoriska kriterier som poängkriterier.

Kontrollbesök för att se att kriterierna följs görs under första året och sedan var tredje år. Oanmälda 

besök kan även förekomma. (HSR, uå)
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3.4.3 Naturens Bästa
 

Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning av turismarrangemang, men även vissa logiverksamheter 

kan märkas. Svenska Ekoturismföreningen är huvudman för och intitiativtagare till märkningen som

har funnits sedan 2002. De verksamheter som kan märkas ska helt eller till största del bedrivas i 

Sverige. (Ekoturismföreningen, uå)

3.4.3.1 Avgifter
 

Såväl den årliga avgiften, som ansökningsavgift och avgift vid besök av kvalitetsgranskare baseras 

på verksamhetens årliga omsättning. Nedan finns en tabell som presenterar de olika avgifterna. 

Tabell 1. Avgifter för Naturens Bästa. 

Årlig nettoomsättning Ansökningsavgift Årlig avgift Besök av 

kvalitetsgranskare

< 250 000 kr 1000 kr 4000 kr 2500 kr

250 001 kr till 500 000 kr 1500 kr 5000 kr 3000 kr

500 001 till 1 000 000 kr 2000 kr 7000 kr 3500 kr

1 000 001 till 2 500 000 kr 2500 kr 8000 kr 4000 kr

2 500 001 till 5 000 000 kr 3000 kr 9500 kr 4500 kr

5 000 001 till 10 000 000 kr 3500 kr 12 500 kr 5000 kr

10 000 001 till 15 000 000 kr 4000 kr 15 000 kr 5500 kr

> 15 000 000 kr 4500 kr 20 000 kr 6000 kr

Icke medlemmar i Ekoturismföreningen betalar ytterligare 2000 kr i årsavgift samt ytterligare 1000 

kr vid besök av kvalitetsgranskare. 

(Ekoturismföreningen, uå)

Exempelverksamhet: 

Bed & breakfast med 8 rum och 1 miljon kronor i omsättning.  Ej medlem i Ekoturismföreningen.

Årlig grundavgift: 9000 kr.

Ansökningsavgift: 2000 kr. 
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3.4.3.2 Kriterier
 

Kriterierna för märkningen består av obligatoriska grundkriterier samt bonuskriterier. 

Kriterier som en logiverksamhet måste uppfylla är bland annat att natur ska vara lättåtkomligt från 

anläggningen, produkter och tjänster ska utgå från det geografiska områdets natur- och kulturarv 

samt att gäster får information om hur man tar naturhänsyn.

Besök av kvalitetsgranskare kan förekomma. 

(Ekoturismföreningen, uå)

3.4.4 EU-Blomman (EU Ecolabel)
 

EU-blomman är en europeisk miljömärkning som kom till 1992 och drivs på uppdrag från EU-

kommisionen. Ansvariga organ i medlemsländerna tar fram kraven för märkningen. I Sverige 

ansvarar Miljömärkning Sverige AB för denna märkning och den innefattar 33 olika 

produktgrupper. (Miljömärkning Sverige, uå.)

De logiverksamheter som kan inneha denna ska erbjuda övernattning som huvudsaklig tjänst i rum 

som innehåller åtminstone en säng. (European Commission, 2009)

3.4.4.1 Avgifter
 

Den årliga licensavgiften är 0,15% av omsättningen, maximalt 25 000 Euro och minimalt 1500 

Euro. SME/U-land och mikroföretag erhåller 25% rabatt på den årliga licensavgiften. 

Ansökningsavgiften är 2000 Euro. För små och medelstora företag samt verksamheter i u-land är 

denna avgift 600 Euro. Mikroföretag har en årlig avgift på 350 Euro.

Kontrollbesöksavgift tillkommer vid kontroll med 1000 Euro samt kontrollantens resa och logi. 

(Miljömärkning Sverige, uå)

Exempelverksamhet: 

Bed & breakfast med 8 rum och 1 miljon kronor i omsättning. 

Årlig grundavgift: 1500 Euro (13 915 kr 2015-05-21)

Ansökningsavgift:  350 Euro (3247 kr 2015-05-21)
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3.4.4.2 Kriterier
 

Obligatoriska kriterier innefattar områdena energi, vattenbesparande, allmän förvaltning, 

avfallsreducering, gästinformation och information om märkningen. 

Frivilliga kriterier finns i ett poängsystem där ett visst antal poäng måste vara uppnådda beroende 

på verksamhet. (European Commission, 2009) 
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3.5 Sammanställning av intervjuer
 

Här presenteras sammanställningar av de intervjuer med logiverksamheters innehavare som gjorts 

under studiens gång. Sammanställningarna inleds med en kort presentation av den aktuella 

logiverksamheten, följer gör sedan en beskrivning av logiverksamhetens miljöarbete och sedan 

behandlas ämnet miljömärkningar. 

De tre första intervjuerna är gjorda under besök på logiverksamheten och de tre som sedan följer är 

telefonintervjuer. 

De två olika intervjuunderlag som använts som stöd och mall under intervjuerna finns bifogade som

bilaga 1 och bilaga 2. 

3.5.1 Kopparstugans Bed & Breakfast, Falun

Intervjudatum: 2015-04-22

Intervjuform: Besök och personligt möte

Kopparstugans Bed & Breakfast drivs av Ingrid Nordling i centrala Falun och startades upp 1 maj 

2009. Logiverksamheten har 5 rum och är beläget i en del av en privatbostad. 

Miljöarbetet i verksamheten inkluderar bland annat snålspolande kranar, fjärrvärme, 

lågenergilampor med timers, möblemang från loppis (förutom sängar), frukostbuffé med 

övervägande ekologiska livsmedel, sopsortering samt en tydlig kommunikation av verksamhetens 

miljöfokus ut mot gäst. En del gäster väljer denna logiverksamhet just på grund av dess miljöarbete,

medan enstaka kan bli upprörda över kravet på sopsortering. 

Redan innan uppstart av verksamheten fanns ett gediget miljötänk med och även en önskan om att 

miljömärka verksamheten. Gröna Nyckeln (Green Key) som sågs som ett passande alternativ var 

dock inte lanserat i Sverige ännu och processen för Svanens märkning bedömdes för omfattande för

en så liten logiverksamhet. Då logiverksamheten är belägen i en privatbostad delar den både vatten 

och el med denna och en Svanen-märkning skulle kräva separata mätare. 

Ingrid tror inte att en miljömärkning skulle minska logiverksamhetens miljöpåverkan, men att den 

skulle fungera som ett verktyg för att utåt kunna påvisa miljöarbetet. De miljömärkningar för 

logiverksamheter som hon känner till är Gröna Nyckeln och Svanen. 
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3.5.2 Dala-Floda Värdshus, Dala-Floda

Intervjudatum: 2015-04-23

Intervjuform: Besök och personligt möte

Dala-Floda Värdshus drivs sedan 2008 av Evalotta och Per Ersson. Verksamheten består av 

restaurang, konferensverksamhet samt hotell. Hotellet har 31 bäddar fördelade på 17 rum. 

Miljömedvetenheten finns med i alla led i verksamheten och det pågår ständigt ett 

förbättringsarbete. Köket KRAV-certifierades 1997 och hotellet Svanen-märktes år 2000. 

Märkningarna fanns således redan då Evalotta och Per tog över verksamheten och var ett skäl till 

förvärv av just denna verksamhet. 

Valet att driva en verksamhet med ett starkt miljöfokus grundar sig främst på tron på ett mer hållbart

samhälle och inte på ekonomiska intressen. Att erbjuda ekologisk mat bidrar bland annat till öppet 

landskap, levande landsbygd, giftfritt lantbruk, rena vatten och bra djurhållning. Ägarna beskriver 

vidare verksamheten som en filosofi och ett sätt att leva. Något som de gärna vill dela med sig av. 

Svanen-märkningen beskriver Evalotta och Per som tidskrävande, själva märkningen tar ca en 

vecka i arbetstid och varannat år sker en omfattande genomgång. KRAV-märkningen av 

restaurangen upplever de som mindre tidskrävande. Miljömärkningarna används i såväl 

mailkonversationer som i gästpärmar och på entréskylt och har således en betydande roll i 

kommunikationen ut mot gäst. 

Förutom fördelen i att kunna använda märkningarna i miljökommunikationen och ha en slags 

evidens för sitt miljöarbete bidrar även miljömärkningarna till en bättre koll på verksamheten. 

På frågan vilka ytterligare miljömärkningar för logiverksamheter de känner till svarar ägarna 

Naturens Bästa som är en märkning de har funderat på att skaffa. 
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3.5.3 Samuelsdals Pensionat, Falun

Intervjudatum: 2015-05-08

Intervjuform: Besök och personligt möte

Samuelsdals Pensionat är en relativt nyöppnad logiverksamhet som sedan 2014 drivs av mor och 

dotter Christina Kallin och Sofie Norberg. 

På pensionatet som är beläget i gröna omgivningar med en golfbana alldeles intill finns 6 st rum och

det totala antalet bäddar är 14 till 16 st. 

Något medvetet strategiskt miljöarbete har pensionatet inte, men ett miljötänk finns ändå med till 

viss mån i den vardagliga verksamheten. Uppvärmning sker via bergvärme, vissa energibesparande 

åtgärder i byggnaden görs, sopor sorteras, engångsartiklar slösas inte med och miljöhänsyn finns 

med vid val av exempelvis städkemikalier. Christina beskriver miljöarbetet som ”det vanliga” och 

att de gärna tänker till. 

Någon miljömärkning har pensionatet inte och ägarna känner heller inte till någon miljömärkning 

för just logiverksamheter. På frågan om vilka fördelar en miljömärkning skulle kunna ha för deras 

verksamhet svarar Christina att den skulle kunna användas som en del i verksamhetens 

marknadsföring. På frågan om eventuella nackdelar svarar hon tidsåtgång. 

Christina tror att en miljömärkning skulle innebära en viss minskning av deras verksamhets 

miljöpåverkan. 

3.5.4 Slussens Pensionat, Orust

Intervjudatum: 2015-05-11

Intervjuform: Telefonintervju

Slussens Pensionat på Orust drivs av Vibs och Robert Sohlberg och är säsongsöppet från 1 april till 

1 november. Verksamhetens hotell har 32 rum fördelade på fem olika byggnader, totalt finns 65 

bäddar. Förutom hotell bedrivs även musikklubb, konferensverksamhet och restaurang. 

Miljötänk har funnits med sedan start år 1987 och sedan början av 2009 har hotellet en Svanen-

märkning. När Swedish Welcome startade upp 2013 var Slussens Pensionat med bland 

pilotmedlemmarna. När det gäller Swedish Welcome-märkningen har de idag uppnått betyget 

enastående, som är högsta betyg. Miljöarbetet på hotellet följer de kriterier som de båda 
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märkningarna innefattar och Vibs hänvisar till kriteriedokumenten. 

Vibs berättar att skillnaden mellan märkningarna är att Svanen har mycket fokus på miljöfrågor och 

dokumentering medan Swedish Welcome innebär ett helhetskoncept som innefattar social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet och sätter värde på såväl kulturarv som kvalitet och service. 

Märkningsprocesserna innebar inga stora förändringar i verksamheten då de jobbat med miljö under

så lång tid, men däremot innebar Svanen-märkningen mycket jobb med att räkna fram olika 

förbrukningstal och plocka fram papper som t.ex. fakturor. En del småjusteringar fick dock göras 

vad gäller sådana saker som man inte tänkt på förut. I och med att Slussens Pensionat redan hade 

Svanen-märkning när de skulle erhålla en Swedish Welcome-märkning så kunde den processen gå 

snabbare då miljöområdet till stor del var genomgånget och granskat sedan innan.

En anledning till anskaffandet av märkningarna var förutom ägarnas miljöengagemang att de trodde

att märkningarna skulle kunna innebära en stor fördel vid exempelvis offentliga upphandlingar av 

konferenstjänster. Det har dock visat sig att märkningarna ges väldigt lite värde vid dessa och att 

verksamheten inte har fått den ekonomiska fördel som de hade förväntat sig. 

Däremot har de tagit emot en hel del positiv feedback och beröm från privatgäster som uppskattar 

det miljöarbete som verksamheten gör. Vibs tror att en del privatgäster väljer att bo på deras hotell 

tack vara märkningarna.

Märkningarna används på såväl webbsida med logotyper, länkar och beskrivningar som i skriftlig 

folder på hotellrummen. Foldern innehåller också information om hotellets miljöarbete. På skyltar i 

rummen kommuniceras uppmuntran till att vara sparsam med vatten och energi. Möjlighet och 

instruktion till sopsortering finns på rummen. 

Vibs tror att märkningarna har inneburit att de har skärpt till sig lite mer i miljöarbetet. Nya mål 

sätts upp och arbetet blir mer aktivt. Utan märkningarna tror hon att miljöarbetet lätt kan bli 

likadant år efter år. Framförallt vad gäller kemikalieanvändning har märkningarna inneburit nya 

insikter som nu t.ex. innebär att personalen är utbildad i miljöstäd och att de till stor del städar med 

bara vatten. 

Någon stor minskning av verksamhetens miljöpåverkan tror Vibs inte att märkningarna har fört med

sig.

Nackdelar med märkningarna beskriver Vibs kort och gott som massiv tidsåtgång och höga 
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kostnader. 

Hon anser att verksamheten är för liten för den totalkostnad som de båda märkningarna för med sig 

och hoppas på en sammanslagen avgift. Troligt är att en av märkningarna så småningom väljs bort 

om ingen fördelaktig prisändring sker. 

3.5.5 Pensionat Hästmöllan, Halmstad

Intervjudatum: 2015-05-11

Intervjuform: Telefonintervju

Pensionat Hästmöllan drivs av Natalie och Andreas Takvam sedan 2012 och består av tre lägenheter

med totalt nio bäddar. Redan från uppstart var de tydliga med att utmärka sig med ett miljöfokus. 

Loppismöblemang och återbrukat byggnadsmaterial, linoljefärg, miljövänliga tvättmedel, 

källsortering, cykelutlåning, avsaknad av bilparkering, ekologiskt kaffe och ekologiska ägg är saker 

som Natalie nämner som val de har gjort i verksamheten. 

I sin kommunikation av miljöarbetet ut mot gäst använder de dels sin webbsida och dels 

informationstavla på varje rum. Uppmuntran om att ta miljöhänsyn, spara på handdukar och 

källsortera finns på rummen. Vid incheckning informeras gästen också alltid om möjligheten att 

låna cykel. 

Pensionatet har ingen miljömärkning och det är inte heller något som de har övervägt att skaffa. 

Natalie beskriver logiverksamheten som för liten för att det ekonomiskt skulle vara försvarbart att 

ha en miljömärkning. Hon tror dock att fördelar med en miljömärkning skulle kunna vara att en del 

gäster då skulle välja denna logiverksamhet framför andra och att miljöarbetet skulle kunna bli 

snäppet bättre. Natalie tror inte att verksamhetens miljöpåverkan skulle minska i någon större 

utsträckning om verksamheten blev miljömärkt, men att de kanske skulle kunna komma på 

förbättringsåtgärder de hittills inte tänkt på. Hon förklarar att gästernas handlande är en betydande 

faktor vad det gäller pensionatets miljöpåverkan och att de har svårt att påverka detta. 
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3.5.6 STF Vandrarhem Enånger / Larsbogård, Enånger

Intervjudatum: 2015-05-18

Intervjuform: Telefonintervju

Larsbogård drivs av Åsa och Lasse Frick som ett franschisat STF-vandrarhem sedan 2010. 

Sammanlagt har de 12 bäddar fördelade på 4 rum. Förutom logi erbjuder verksamheten även 

paketupplevelser som innehåller till exempel fiske och tur med häst och vagn. 

På Larsbogård pågår ett ständigt arbete mot att bli bättre, de strävar efter såväl minskad 

miljöpåverkan som att bli mer och mer självförsörjande. De gör kontinuerligt de förbättringar som 

ekonomin tillåter. Sedan 1998, då verksamheten startades, har de exempelvis investerat i 

isoleringsglas och bytt ut direktverkande el mot vattenburen värme med ackumulatortankar och 

vedpanna. En plan för framtiden är solpaneler. 

Sopsortering görs, inga engångsartiklar används och ekologisk och lokalproducerad mat serveras. 

Åsa poängterar att för henne handlar miljö om så mycket mer än det utsläppsmässiga. Det finns en 

inre miljö att ta hand om också, människor ska må bra. Det behövs respekt och samtal mellan 

människor för att tillsammans kunna lösa de problem vi i samhället har att ta tag i.

Logiverksamheten har märkningen Gröna Nyckeln (Green Key). Åsa Frick var en av 12 

nyckelpersoner från boendeanläggningar med naturanknytning i Hälsingland som funnit denna 

märkning i Danmark och ansåg att den var av intresse för deras verksamheter. Tillsammans jobbade 

de med att få Gröna Nyckeln till Sverige. 2001 fick Larsbogård märkningen och hade den fram till 

2007, då de tog ett uppehåll innan de gick med igen 2011. 

En anledning till valet av Gröna Nyckeln är att den inkluderar även värden som gästupplevelse och 

inte bara är fokuserat på hårda värden, som Åsa anser att märkningen Svanen är. Uppehållet från 

Gröna Nyckeln hade de på grund av att revision av de märkta logiverksamheterna saknades under 

de år Stiftelsen Håll Sverige Rent hade hela ansvaret innan de gick in i ett samarbete med Svenska 

Turistföreningen. Detta problem upplevde de även med märkningen Naturens Bästa. Än idag 

förekommer inte någon som helst revision av de verksamheter som innehar märkningen. 

Trovärdigheten hos märkningen blir lidande, anser Åsa.

Fördelar med att ha en miljömärking upplever Larsbogård mest på den internationella marknaden. 

Det samarbete de har med researrangören Nature Travels, som förmedlar gäster och därmed ger 

ekonomiska fördelar för logiverksamheten, hade inte varit möjligt om de inte varit miljömärkta. Åsa
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upplever att de svenska gästerna inte bryr sig huruvida logiverksamheten är miljömärkt eller inte, 

men att utländska gäster i högre grad uppskattar märkningen.

På frågan om hon tror att miljöpåverkan från verksamheten har minskat i och med miljömärkningen

svarar Åsa ja. Det syns tydligt på elräkningarna, ger hon som exempel. Ett annat exempel är den 

biologiska mångfaldens utveckling, då verksamheten under åren 2001 till 2005 restaurerade 

betesmarker, som vuxit till mörk granskog under 40 år. Idag hålls markerna öppna med hjälp av 

utrotningshotade djur, som nordsvensk häst och gutefår. Slåtter sker på gammalt vis med häst, just 

för att utveckla och bibehålla den biologiska mångfalden. 

I kommunikationen ut mot gäst använder Larsbogård sin Gröna Nyckel-märkning i såväl små 

informationskort som i det vardagliga samtalet med gästerna. Logotypen finns även på skylt vid 

entrén.  
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4. ANALYS & DISKUSSION
 

Här följer analys och diskussion kring de presenterade resultaten från de kvalitativa 

forskningsintervjuerna och litteraturstudierna med utgångspunkt i studiens frågeställningar.  

4.1 Studieobjekten
 

De intervjuade studieobjekten består av 6 st logiverksamheter: två pensionat, ett bed & breakfast, 

två hotell och ett vandrarhem. Den minsta verksamheten har totalt 9 bäddar och den största har 65 

bäddar. Tre av verksamheterna innehar miljömärkning. De tre andra har ingen miljömärkning, men 

två av dessa kommunicerar aktivt sitt miljöarbete ut mot gäst. 

De av studiens miljömärkningar som finns representerade bland studieobjekten är Svanen och 

Green Key, tidigare erfarenhet av Naturens Bästa finns också bland respondenterna. 

Alla logiverksamheterna är så kallade mikroföretag (se terminologi). 

4.2 Möjligheter till miljömärkning
 

De möjligheter till miljömärkning som finns för logiverksamheter i Sverige är Svanen, Green Key, 

EU-blomman och Naturens Bästa. Förutom Svanen och EU-blomman, som är väldigt lika i sitt 

upplägg och har samma miljömärkningsorgan, så skiljer märkningarna sig åt vad gäller såväl 

prisbild som kriterier. Naturens Bästa presenteras på den officiella webbsidan som en 

kvalitetsmärkning medan Green Key, Svanen och EU-blomman beskrivs av sina huvudmän som 

miljömärkningar. Swedish Welcome nämns i en av intervjuerna men tas inte upp ytterligare i denna 

studie då den har många fler fokusområden än miljö. 

Nedan visas en jämförelse av årliga avgifter och start-/ansökningsavgifter för miljömärkning av ett 

exempelföretag i form av ett bed & breakfast med 8 rum och 1 miljon kronor i årlig omsättning. 

Tabell 2. Jämförelse av avgifter för miljömärkning av exempelföretag

Miljömärkning Årlig avgift Start-/ansökningsavgift

Svanen 15 000 kr 20 000 kr

Green Key 5440 kr 500 kr

Naturens Bästa 9000 kr 2000 kr

EU-blomman ca 14 000 kr (1500 euro) ca 3200 kr (350 euro)
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Alla studiens märkningar anpassar den årliga avgiften efter logiverksamhetens årliga omsättning 

eller logiverksamhetens storlek. Den exempelverksamhet som jag låtit vara ett jämförande verktyg 

mellan de varierande avgifterna visar att Green Key har den lägsta årliga avgiften (5440 kr) för 

denna verksamhet medan Svanen och EU-blomman är de dyraste alternativen (15 000 kr resp. ca 14

000 kr). Naturens Bästa kostar för exempelverksamheten 9000 kr per år. Vad som dock kan påverka 

prisbilden för Svanen, EU-blomman och Naturens Bästa är om och hur ofta logiverksamheten får 

besök av kontrollant, en avgift för det besöket tillkommer då. 

Även ansökningsavgifterna/startavgifterna skiljer sig åt. För exempelföretaget är den avgiften 500 

kr för Green Key, 2000 kr för Naturens Bästa, ca 3200 kr för EU-blomman och 20 000 kr för 

Svanen. Denna avgift anpassas efter verksamhetens omsättning och/eller storlek för Naturens Bästa 

och EU-blomman, men står fast för Svanen och Green Key.  Bäst anpassade för små 

logiverksamheter ur ett ekonomiskt perspektiv anser jag att Green Key och Naturens Bästa är, då 

både den initierande avgiften och de årliga avgifterna är relativt låga. 

Vad det gäller märkningarnas kriterier så är alla fyra märkningars kriteriedokument uppbyggda på 

både obligatoriska och poäng-/bonuskriterier. Kriteriedokumenten upplever jag som omfattande och

alla releventa miljöaspekter för logiverksamheter behandlas. 

4.3 Motiv till att miljömärka
 

Intervjuerna bekräftar de teorier Liljenstolpe & Elofsson (2009) samt UNEP (uå) har om 

miljömärkningar som ett marknadsföringsverktyg.  Alla studiens respondenter, såväl miljömärkta 

som icke, nämner marknadsföring som en anledning till att miljömärka en logiverksamhet. Studiens

tre miljömärkta verksamheter berättar att de använder sin miljömärkning i såväl marknadsföringen 

utåt som i kommunikationen med sina gäster. 

Slussens Pensionat som är en av de miljömärkta logiverksamheterna nämner att de inte fått det 

ökade kundunderlag på konferenssidan som de trodde miljömärkningen skulle ge, men att de tror att

privatgästerna har ökat tack vare märkningen. En annan miljömärkt logiverksamhet, STF 

Vandrarhem Enånger / Larsbogård, berättar att de fått ökat kundunderlag från utlandet då de kunnat 

ingå samarbete med en researrangör som kräver miljömärkning. Pensionat Hästmöllan, som inte är 

miljömärkt, tror att en miljömärkning skulle leda till att fler gäster väljer att bo hos dem. 

Larderel (2010) och Hamele (2001) talar om miljömärkning som ett slags miljöledningssystem som 
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kan ge bättre koll på verksamheten. Larderel (2010) hävdar att det kan vara av särskild nytta för just

små och medelstora verksamheter att få bättre kunskap om de viktigaste miljöaspekterna och hur 

man bäst jobbar med dem. I flera av intervjuerna framkommer nya idéer om förbättringsåtgärder 

och bättre koll på verksamheten som fördelar med miljömärkning. 

Flera av logiverksamheterna framhåller också sitt personliga miljöengagemang som en drivkraft 

och  en av anledningarna till miljömärkning. Här bekräftas att det finns de icke monetära värden, 

som Liljenstolpe och Elofsson (2009) nämner, som är grunden för det miljöengagemang som senare

kan leda till miljömärkning. 

4.4 Motiv till att inte miljömärka
 

Hamele (2001) skriver om miljömärkning som en mindre kostsam form av miljöledningssystem för 

små och medelstora företag. Jag har dock inte funnit någon teori som stödjer det dilemma att 

miljömärkningar upplevs som en stor kostnad för de allra minsta verksamheterna. Vad som 

framkommer i flera av studiens intervjuer som ett tydligt motiv till att inte miljömärka är just 

kostnaden en miljömärkning för med sig.

Kunskapen hos de icke miljömärkta logiverksamheterna om miljömärkningar och deras prisbilder 

varierar från mycket goda till mycket bristfälliga. Jag tror att brist på kunskap kan vara en anledning

till att inte miljömärka, både i form av att alternativen inte känns till och därmed inte har övervägts, 

men också i form av tron att det är dyrare än vad det är. 

Vad flera av studiens respondenter, både miljömärkta och icke, har nämnt under intervjuerna som en

nackdel med miljömärkning är den tidsåtgång den innebär. 

En ytterligare anledning för små logiverksamheter att inte miljömärka framkommer i en av 

intervjuerna som avsaknaden av anpassning till liten verksamhet. Respondenten driver 

logiverksamheten i privatbostaden och kravet på separata mätare för el- och vattenförbrukning är 

där ett hinder. 

4.5 Miljömärkningens effekt på miljöpåverkan
 

Det tycks inte finnas några vetenskapliga belägg för att en miljömärkning minskar en verksamhets 

reella miljöpåverkan. Som Liljenstolpe och Elofsson (2009) skriver så säger inte miljömärkningen 
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något om produktens absoluta miljöbelastning, utan miljömärkningen ger mer en bild av den 

relativa miljöanpassningen.  

Däremot kan man anta att t.ex. en minskad vattenförbrukning och högre grad av återvinning av en 

logiverksamhets avfall till viss grad minskar den miljöpåverkan som verksamheten står för, även 

om effekten inte är uppmätt. I de fall det redan innan miljömärkning finns ett väl utvecklat 

miljöarbete med kontinuerliga förbättringar hos logiverksamheten borde miljövinsterna med en 

miljömärkning bli mindre än om aktivt miljöarbete tidigare saknats. 

Resultaten från studiens intervjuer ger mig en uppfattning om att små logiverksamheter inte anser 

att en miljömärkning skulle minska deras verksamhets miljöpåverkan överhuvudtaget eller väldigt 

lite. 

Då inga mätningar är gjorda och inga studier om detta känns till så är det dock svårt att dra någon 

slutsats om miljömärkningens egentliga effekt på en logiverksamhets miljöpåverkan. 
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5. SLUTSATS
 

I denna del följer slutsats utifrån studiens frågeställningar:

- Varför väljer mindre logiverksamheter att miljömärka sig respektive att inte göra det?

- Vad finns det för möjligheter till miljömärkning för mindre logiverksamheter i Sverige och vad 

innebär dessa märkningar?

- Vad har miljömärkning för roll i mindre logiverksamheter? 

- Minskar miljömärkningar logiverksamheters miljöpåverkan och i så fall på vilket sätt?

Motiv till miljömärkning som mindre logiverksamheter har är framförallt att det är ett 

marknadsföringsverktyg, vilket kan ge ekonomiska fördelar i form av ökat kundunderlag. Ett annat 

motiv är att miljömärkningen fungerar som ett miljöledningssystem och ger en bättre koll på 

verksamhetens miljöarbete, nya idéer om förbättringar och möjliga sparåtgärder. Miljömärkningen 

kan också grunda sig i ett personligt miljöengagemang och vittna om andra värden än de rent 

monetära. 

Anledningar mindre logiverksamheter har till att inte miljömärka är bland annat att man anser att 

avgiften för miljömärkningen är för hög eller att man tror att den är det. Hos en del verksamheter 

saknas också vetskapen om möjligheterna att miljömärka sin logiverksamhet.

Stor tidsåtgång framkommer också i studien som ett starkt motiv till att inte miljömärka sin 

logiverksamhet. 

Möjligheterna till miljömärkning av logiverksamhet i Sverige är goda, det finns ett flertal att välja 

bland med varierande kriteriedokument och prisbild. Den lägsta avgiften finner man hos Green Key

och den högsta hos Svanen. Ekonomiskt sett anser jag att miljömärkningen Green Key är mer 

anpassad till mindre logiverksamheter än vad de dyrare alternativen är. 

Miljömärkningens effekter på miljöpåverkan vet man mycket lite om, så även om miljömärkningar 

skulle kunna bidra till lägre miljöpåverkan så drar jag utifrån studien ingen slutsats om att det 

faktiskt är så. 
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6. KRITIK
 

I detta avsnitt behandlas kritik av studiens urval, intervjumetod och litteratur. 

6.1 Kritik av urval
 

Då de intervjuade, av förklarliga skäl, är de som visat intresse för att ställa upp på intervjuerna så 

missar studien de som kan tänkas vara allra minst intresserade av miljömärkningar. 

Studien missar även respondenter från logiverksamhetsformerna camping och privat stuguthyrning, 

vars åsikter skulle vara intressanta att inkludera. 

Allra helst skulle respondenterna i studien vara många fler, gärna minst ett 50-tal, men det har av 

tidsmässiga skäl inte varit möjligt. 

6.2 Kritik av intervjumetod
 

Intervjuerna har till stor del följt trattmodellen, vilket har fungerat bra. Vad som dock skulle ha höjt 

kvaliteten på intervjuresultaten är en erfaren intervjuare. Som nybörjare är det lätt att missa viktiga 

följdfrågor och troligtvis lyckas man inte alltid att ställa frågorna på det bästa sättet. 

6.3 Kritik av litteratur
 

Studien behandlar logiverksamheter och miljömärkningar i Sverige. 

En stor del av den studerade litteraturen har utländska författare vilket kan göra att litteraturfynden 

inte alltid är helt relevanta för studien. En del av litteraturen tar upp miljömärkning i största 

allmänhet eller miljömärkning för andra produkttyper än logi, detta kan också minska relevansen 

för studien. 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER
 

Denna studie har sitt fokus på verksamhetsutövarnas syn på miljömärkning. Intressant vore att 

studera ämnet även från gästernas synvinkel. Trovärdigheten hos de befintliga miljömärkningarna är

ett område som jag anser borde studeras ur gästers synvinkel, då jag tror att det finns en risk att 

ökande antal miljömärkningar minskar den upplevda trovärdigheten. 

En annan intressant studie kan vara att djupare gå in på miljömärkningens effekt på 

logiverksamheters miljöpåverkan, ett område som är bristfälligt studerat. Det skulle kunna göras 

genom uppskattningar och beräkningar utifrån miljömärkningarnas kriterier i kombination med 

uppgifter från logiverksamheter samt miljömärkningarnas ansvariga organisationer. 

En ytterligare intressant studie kan vara att undersöka huruvida en miljömärkning baserad på olika 

klasser, såsom t.ex. energiklassning för jämförelse av byggnaders energianvändning, skulle kunna 

vara att lämpligt alternativ till de idag befintliga miljömärkningarna för logiverksamheter. 
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Bilaga 1

Intervjuunderlag – Miljömärkt verksamhet

1. Berätta lite kort om er verksamhet. 

2. Berätta lite om erat miljöarbete.

3. Har er verksamhet någon miljömärkning idag?

Vilken/vilka? När fick ni den?

4. Varför valde ni att miljömärka? Varför just den märkningen?

5. Vad känner du till för övriga miljömärkningar för logiverksamheter?

6. Hur upplevde ni själva miljömärkningprocessen?

7. Har er verksamhet fått några fördelar eller nackdelar av miljömärkningen? Vilka? Berätta. 

8. Tror du att verksamhetens miljöpåverkan minskats efter miljömärkningen? På vilket sätt? Varför?

Varför inte?

9. Vad har er miljömärkning för roll i er kommunikation om miljöarbetet ut mot gäst?



Bilaga 2

Intervjuunderlag – Icke miljömärkt verksamhet

1.Berätta lite kort om er verksamhet. 

2.Berätta lite om erat miljöarbete.

3. Har er verksamhet någon miljömärkning idag?

4. Vad känner du till för övriga miljömärkningar för logiverksamheter?

5. Har du övervägt att miljömärka verksamheten? Varför? Varför inte?

6.  Vad ser du för fördelar med en miljömärkning (av logiverksamhet)? 

Nackdelar?

7. Tror du att verksamhetens miljöpåverkan skulle minska om verksamheten blev miljömärkt? 

Varför? Varför inte? På vilket sätt? 

8. Har ni någon form av kommunikation ut mot gäst om ert miljöarbete?


