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Sammanfattning 
Hållbarhet är ett mycket aktuellt ämne idag och utvecklingen på forskningsfältet går snabbt framåt. 

För att hotell idag ska kunna minska sin klimatbelastning, samtidigt som de behåller en hög 

servicekvalitet, måste de antingen förmedla sina dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på ett 

sådant sätt att det bidrar till ett ytterligare värde för gästen - eller åtminstone på ett sätt så att det 

inte påverkar gästens upplevelse negativt. Vi ställer oss därför frågan om gäster idag uppfattar 

aktiviteterna på samma sätt? Problematiken är alltså att den snabba samhällsutvecklingen i 

kombination med få likartade forskningsresultat på fältet, inte ger en klar bild av hur 

hållbarhetsorienterade aktiviteter påverkar gästens upplevda kvalitet på hotell. Efter en genomgång 

av den tidigare forskningen, kan vi även konstatera att det saknas forskning som undersöker detta 

område ur ett gästperspektiv på den svenska marknaden. 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska 

hotell påverkar den upplevda kvaliteten på gästernas hotellvistelse och varför. Detta syfte mynnar 

ut i följande frågeställningar: (1) Vilka dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter ökar eller minskar 

den upplevda kvaliteten på gästens hotellvistelse? (2) Hur påverkar miljödebatten i samhället 

gästernas syn på hållbarhetsorienterade aktiviteter? (3) Hur påverkas synen på 

hållbarhetsorienterade aktiviteter av gästernas värderingar och vardagliga vanor?  
 

Denna uppsats bygger på en kvantitativ studie där respondenterna har besvarat en webbenkät. För 

att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har vi använt oss av teorier inom ramen för 

begreppen hållbarhet, servicekvalitet och kundvärde. I kombination med teori och empiri är en av 

de huvudsakliga slutsatserna i denna studie att dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter varken 

höjer eller sänker kvaliteten på gästers hotellvistelse. För att kunna förklara varför aktiviteterna inte 

ses som viktiga beståndsdelar i gästernas bedömning av kvalitet, har vi identifierat ett antal faktorer 

som kan bidra till detta. De mest centrala faktorerna är: bekvämligheten kan påverkas negativt, 

aktiviteterna kan upplevas som besvärliga och ofrivilliga, aktiviteterna är inte en del av 

kvalitetsbegreppet, mindre personligt ansvar, bristen på helhetsperspektiv av hotellverksamheter 

samt att det existerar ett gap mellan hur konsumenter anser att man bör konsumera och deras 

faktiska beteende i konsumtionssituationer. 
 

Nyckelord: Hållbarhet, hotellgäst, servicekvalitet, kundvärde, hållbarhetsorienterade aktiviteter 
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1. Inledning 

Vi ska nu inleda denna uppsats med att presentera två fiktiva case, för att visa hur två olika 

hotellgäster kan resonera när de har checkat in på sina hotellrum och ska ta sig en uppfräschande 

dusch. 

 

Case 1 

Anna checkar in på hotellet där hon ska spendera den där lediga helgen som bara inträffar någon gång om 

året. Lyx, avslappning, komma bort från alla måsten och krav i den hektiska vardagen, lugn och ro, god mat 

och att bara få vara. Resan hemifrån var lång och nu ser Anna fram emot att ta en varm skön dusch och få 

göra sig iordning inför kvällen! Anna har längtat efter de söta små schampo- och balsamflaskorna som man 

bara får på hotell. Hon har målat upp en bild i huvudet där de står prydligt uppradade på handfatet. “De är 

så perfekta att ta med sig när man ska iväg”, tänker Anna. Väl uppe på rummet införlivas inte Annas 

förväntade duschupplevelse. Ur duschen kommer inte det där trycket som vanligtvis brukar värma kroppen 

och det är svårt för henne att skölja ur schampot ur håret. Framför henne ser hon en pump som är märkt 

tvål/schampo. “Jaha”, tänker Anna. “Nu ska de börja snåla in på detta också. Man undrar ju vart detta ska 

sluta…”. Anna märker att hon börjar bli lite irriterad. “Det här är säkert bara ett trick för att hotellet ska 

spara pengar!”. 

 

Case 2 

Samtidigt checkar Anders in på hotellet redo för en helg med kompisgänget som inte har träffats på 

evigheter. Anders slänger upp sin väska på rummet och hoppar in i duschen för att sedan möta upp 

grabbarna i lobbyn. Väl inne i duschen uppmärksammar han att hotellet har installerat sparduschar. “Åh 

perfekt, då slipper jag slösa på vatten, vilket bra initiativ!”, tänker Anders och ler för sig själv. Anders ser 

även en pump som är märkt tvål/schampo framför sig och kommer att tänka på de där små 

engångsflaskorna som alltid fanns på hotell förr. “Vilket slöseri det måste ha varit”, tänker Anders. “Det 

här med pump är ju perfekt både för mig och miljön!”. Anders kliver ur duschen, glatt överraskad för att 

hotellet verkar bry sig om miljön. “Det här ska jag minsann berätta för kompisarna!”. 

 

Hur kommer det sig egentligen att två människor kan tycka så olika? Eller resonerar majoriteten 

precis som Anders? Eller kanske som Anna? Vad tycker hotellgäster om dagliga 

hållbarhetsorienterade aktiviteter som påverkar deras vistelse - finns det några som höjer, eller 

faktiskt sänker, den upplevda servicekvaliteten?  
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1.1 Bakgrund 

Förståelsen för hur vårt agerande påverkar miljön runt omkring oss ökar och intresset för att göra 

någonting åt de problem vi står inför växer. För att ge ett övergripande exempel menar World Wide 

Fund for Nature (WWF) att det idag tar ett och ett halvt år att generera de resurser som vi 

människor använder på bara ett år, vilket inte är hållbart för vår planets framtid. Än mer 

problematiskt är det faktum att världens invånare år 2050 förväntas använda resurser som 

motsvarar dubbelt så mycket resurser som vår planet kan producera idag. Människan behöver 

således två jordklot för att kunna tillfredsställa sitt behov (WWF hemsida 2016). Miljö- och 

hållbarhetsdiskussionen har bidragit till att fler och fler människor inser att vi måste ta ett större 

ansvar, för att spara på jordens resurser på ett effektivt sätt (European Commission 2014). 

 

Miljömedvetenhet blir en allt viktigare fråga då turismen i världen växer - och den växer fort. 

Enligt UNWTO (The United Nations World Tourism Organization) reste 1 184 miljoner 

internationella turister år 2015, vilket innebär en ökning på 4.4 % jämfört med föregående år 

(UNWTO hemsida 2016). Branschens kraftiga tillväxt har enligt en rapport från UNWTO pågått de 

senaste 20 åren (UNWTO 2015). Detta har troligtvis varit en av de primära faktorerna till att 

miljörelaterade frågor och problem för branschen har blivit mer centrala och mer aktuella än 

någonsin tidigare. Detta har inneburit att branschen i sig måste ta ett större ansvar som kräver ett 

omfattande arbete för alla inblandade aktörer. 

 

Fortsättningsvis visar siffrorna för turismen i Europa år 2015 också en positiv utveckling. Antalet 

turister nådde 609 miljoner, vilket är 29 miljoner fler än året innan, som innebär en ökning med  

5 % (UNWTO hemsida 2016). Tittar vi sedan specifikt på Sverige, ser vi en ännu större ökning 

jämfört med Europa och övriga världen. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) resulterade 

turismåret 2015 i drygt 60 miljoner totala övernattningar (på hotell, stugbyar och vandrarhem). 

Detta är en ökning med cirka 3,6 miljoner övernattningar eller 6,4 %, jämfört med föregående år. 

Genom att granska statistiken enbart avseende hotellbranschen i Sverige, kan vi konstatera att även 

den expanderar kraftigt. Antal gästnätter på hotell har ökat med över 2,4 miljoner jämfört med året 

innan (SCB 2016a) och det kundsegment som visar den största ökningen är fritidsresenärer (SCB 

2016b). Genom dessa siffror går det att se ett tydligt tecken på en fortsatt tillväxt inom 

hotellbranschen. Då branschen generellt är oerhört resurskrävande, har organisationerna i den ett 

stort ansvar för hur vår värld påverkas av deras dagliga verksamhet. Denna hållbarhetsfråga har 

med tiden blivit mer och mer central.  
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Det skrivs på besöksliv.se att det har skett ett paradigmskifte vad gäller hållbarhet, eftersom det är 

aktuellt i vår omvärld. Ett bättre hållbarhetsarbete nås dock inte enbart genom hot och bedrövelse, 

utan det är även lönsamt att arbeta med resurseffektivitet (Stridsman 2016). Alla led i 

tjänsteleveransen innebär stora belastningar för miljön om hotellen i fråga inte arbetar aktivt för att 

driva sina verksamheter med höga miljörelaterade mål. Allt ifrån matproduktion, tvätt, rengöring, 

papper- och kontorsmaterial till vattenförbrukning, transporter, avfallshantering och 

energiförbrukning är faktorer som starkt bidrar till hotellens avtryck på vår gemensamma miljö. 
 

Eftersom hållbarhetsarbetet har fått en central roll i människors vardag, försöker många svenska 

företag att driva sina verksamheter med ett hållbart perspektiv. Tillväxtverket (2015) presenterar i 

rapporten Hållbart företagande att mer än hälften av företagen som deltog i deras undersökning, 

har utvecklat någon form av hållbarhetsarbete (Tillväxtverket 2015). Detta hållbarhetstänk gäller 

även för hotellbranschen. Goldstein och Primlani (2012) menar att hotellens hållbarhetsarbete 

började redan på 1960-talet och att man under de senaste decennierna har sett en växande 

medvetenhet bland hotellägare gällande de miljömässiga samt sociala effekterna av 

hotellutveckling och drift. Detta har bidragit till att hållbarhetsfrågor genomsyrar flertalet aspekter 

inom hotellindustrin (Goldstein & Primlani 2012, s. 3). 
 

Många av hotellkedjorna på den svenska marknaden uttrycker i sin externa 

marknadskommunikation att deras dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter är en del av 

kvalitetsbegreppet och menar att det genererar kundvärde (Liseberg hemsida 2016; Best Western 

hemsida 2016; Nordic Choice Hotels hemsida 2016a; Elite Hotels hemsida 2016). Utöver att vara 

en oerhört resurskrävande bransch, är även konkurrensen stenhård. Det vi kan se utifrån 

hotellkedjornas marknadskommunikation är att hotellen själva ser dessa aktiviteter som en 

konkurrensfördel och en faktor som ökar gästens upplevda värde. Frågan vi ställer oss i denna 

uppsats är om gästerna på svenska hotell uppfattar hållbarhetsarbetet på det sätt som hotellen 

önskar. För att förtydliga det fält som vi ämnar att utforska, kommer vi nu att presentera relevant 

forskning inom ramen för vårt aktuella ämne.  
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1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om hur gäster värderar hotells hållbara aktiviteter visar varierande resultat. 

Inledningsvis vill vi belysa en av Prud’homme och Raymonds (2013) slutsatser. De menar bland 

annat att kundnöjdhet påverkas positivt av hotells arbete med hållbarhetsutveckling (Prud’homme 

& Raymond 2013). Dock visar annan forskning inom detta fält ytterligare ett tydligt samband i 

relationen mellan kundnöjdhet och hållbara aktiviteter på hotell, som är relevant att framhäva i 

detta sammanhang. Robinot och Giannelloni (2010) undersökte hur gröna initiativ påverkade 

franska gästers tillfredställelse av hotellupplevelser. Resultaten av studien visade att 

hållbarhetsorienterade aktiviteter fick en negativ effekt om de värderades negativt, men de fick inte 

en betydande positiv effekt om de värderades positivt. Detta innebär att många gäster upplever 

miljöattribut som grundläggande och därmed snarare som en integrerad del av serviceerbjudandet. 

Författarna poängterade även att resultatet påverkades av att de franska konsumenterna har en lång 

väg att gå innan de kan kallas för gröna konsumenter (Robinot & Giannelloni 2010, s. 165).  

 

Nationalitet har varit en faktor som tidigare forskare har tagit hänsyn till när de har utforskat det 

aktuella fältet. Berezan, Millar och Raab (2014) har exempelvis genomfört en studie som visar att 

gäster värderar miljöattribut på olika sätt, beroende på nationalitet. En av deras slutsatser var att 

amerikaner tenderar att se miljöfrågan utifrån ett funktionellt perspektiv, medan mexikaner väljer 

att se det ur ett mer emotionellt perspektiv. Författarna menar att hotell måste vara medvetna om 

detta och anpassa sin kommunikation för att tillgodose samtliga gästers behov (Berezan et al. 

2014). Vidare har Bohdanowicz (2006) undersökt graden av miljömedvetenhet på svenska och 

polska hotell ur hotellens perspektiv. En av de slutsatser som författaren kom fram till var att 

hotellbranschen präglas av en grön image i Skandinavien, vilket tydligt speglar av sig på svenska 

hotell. Författaren poängterar att medvetenheten och kunskapen om hur vår miljö påverkas av vårt 

agerande är större i Sverige, om jämförelser görs med Polen. Även förebyggande 

hållbarhetsrelaterade policys/program är utvecklade i större utsträckning på svenska hotell 

(Bohdanowicz 2006, s. 678). Som vi förstår det är detta den enda större undersökningen inom detta 

ämne som är utförd på svenska hotell och eftersom den gjordes för elva år sedan är den även 

relativt föråldrad inom detta högaktuella forskningsfält. 
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Vidare menar Susskind (2014) att det saknas forskning på fältet som innefattar ett större urval av 

hotell med olika segment, geografisk lokalisering och sociodemografiska grupper (Susskind 2014, 

s. 236). Vi upplever att det finns ett gap inom den befintliga forskningen om servicekvalitet i 

relation till hotellverksamheters hållbara aktiviteter, som berör den svenska marknaden ur ett 

gästperspektiv. Ämnet är ytterst aktuellt vilket går att se i den tidigare forskningen. Bland annat 

menar Berezan, Raab, Yoo och Love (2013) att gäster önskar vissa hållbara aktiviteter samt att de 

är villiga att acceptera några mindre besvär för att stödja hållbarhetsarbetet, vilket kan tolkas som 

att hotellgäster har blivit mer medvetna idag (Berezan et al. 2013). Även mängden forskning, under 

relativt kort tid, är ett tecken på hur aktuellt detta ämne är (se exempelvis Susskind 2014; Berezan 

et al. 2013; Berezan et al. 2014; Prud’homme & Raymond 2013). Det är viktigt att ta hänsyn till att 

utvecklingen inom fältet går fort och att forskning, som gjorts för bara några år sedan, kan vara 

förlegad idag. 

1.3 Problemdiskussion 

Hållbarhet är idag högaktuellt och utvecklingen på forskningsfältet går snabbt framåt. Med den 

tidigare nämnda statistiken som utgångspunkt kan vi konstatera att turismen i världen, och i 

Sverige, växer. Detta leder i sin tur till att hotellbranschen står inför den stora utmaningen att 

kombinera ett väl utformat hållbarhetsarbete med en hög servicekvalitet. Som vi tidigare nämnt 

menar Robinot och Giannelloni (2010) att tjänsteleverantören bör ha förståelse för att 

hållbarhetsorienterade aktiviteter, som utmanar gästens bekvämligheter, kan få en negativ effekt 

(Robinot & Giannelloni 2010). Detta innebär att om hotell idag ska kunna minska sin 

klimatbelastning, samtidigt som de behåller servicekvaliteten, måste de antingen förmedla sina 

dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på ett sådant sätt att det bidrar till ett ytterligare värde för 

gästen - eller åtminstone på ett sätt så att det inte påverkar gästens upplevelse negativt. Om hotellen 

i fråga lyckas med detta kan det resultera i betydelsefulla konkurrensfördelar på en redan 

konkurrensutsatt marknad. Problematiken är alltså att den snabba samhällsutvecklingen i 

kombination med varierande forskningsresultat på fältet, inte skapar en klar bild över hur 

hållbarhetsorienterade aktiviteter påverkar gästens upplevda kvalitet på hotellvistelsen. Efter en 

genomgång av den tidigare forskningen, kan vi även konstatera att det saknas forskning som 

undersöker detta område ur ett gästperspektiv på den svenska marknaden. 
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1.3.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska 

hotell påverkar den upplevda kvaliteten på gästernas hotellvistelse och varför. Detta syfte mynnar 

ut i följande frågeställningar: 
 

1. Vilka dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter ökar eller minskar den upplevda kvaliteten 

på gästens hotellvistelse?  

2. Hur påverkar miljödebatten i samhället gästernas syn på dagliga hållbarhetsorienterade 

aktiviteter? 

3. Hur påverkas synen på dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter av gästernas värderingar 

och vardagliga vanor? 

 

2. Tillvägagångssätt 

I denna del kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in vår empiri. Vi inleder 

med att belysa vår forskningsstrategi för att sedan presentera vår insamlingsmetod och vårt urval. 

Därefter redogör vi för vår etiska medvetenhet och avslutningsvis beskriver vi dataanalysen.  

2.1 En kvantitativ forskningsstrategi 
I denna uppsats har vi använt oss av en kvantitativ forskningsstrategi. Anledningen till detta var att 

kunna mäta hur dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter påverkade gästens upplevda 

servicekvalitet. Bryman (2001) menar att den kvantitativa forskningsstrategin innebär att forskaren 

kan mäta det empiriska materialet med hjälp av statistiska resultat, och att författaren själv kan 

tolka materialet utifrån de teorier som är lämpliga för att få en större förståelse för resultaten. 

Författaren belyser dock att en nackdel med den kvantitativa metoden är att den försöker framhäva 

relationer mellan olika variabler som leder till en statisk bild av det sociala, utan att ta hänsyn till 

hur människor lever sina liv (Bryman 2001). Vi har dock valt denna strategi för att genom 

kvantitativa resultat få en större förståelse för hur dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter 

påverkar gästers upplevda kvalitet på deras hotellvistelser. För att öka tillförlitligheten och 

replikerbarheten har vi försökt vara så transparenta som möjligt, genom att tydligt visa vad som är 

våra egna tolkningar av det empiriska materialet. Detta har vi gjort för att Bryman (2001) belyser 

att en nackdel med den kvantitativa forskningsstrategin är att förståelsen för varför respondenterna 

tycker som de gör är begränsad, och att den kan påverkas negativt av författarens subjektiva 

tolkningar utifrån den valda teorin (Bryman 2001).  
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Vi har även använt oss av en abduktiv ansats i denna uppsats. Alvehus (2013) menar att forskare 

med en abduktiv ansats testar olika teorier i analysen av det empiriska materialet (Alvehus 2013) 

och vi ansåg att det var centralt att kunna växla mellan teori och empiri och låta förståelsen växa 

fram successivt, för att kunna besvara vårt syfte. Någonting som vi vill vara tydliga med att 

poängtera är att pålitligheten i studien kan påverkas negativt då fältet vi har studerat konstant 

förändras. Detta innebär även att människors attityder och värderingar förändras i samband med 

detta. Mängden forskning, under relativt kort tid, är ett tecken på hur aktuellt detta ämne är (se 

exempelvis Susskind 2014; Berezan et al. 2013; Berezan et al. 2014; Prud’homme & Raymond 

2013), vilket är viktigt att ta hänsyn till. Forskning som gjorts för bara några år sedan kan i och 

med denna snabba utveckling vara irrelevant idag. Därför är resultaten, även av denna studie, 

endast relevanta under en begränsad tidsperiod.  

 

För att öka transparensen vill vi även förtydliga vårt val av metod för insamling av det empiriska 

materialet. Då syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur hållbarhetsorienterade 

aktiviteter på svenska hotell påverkar gästers upplevda kvalitet och varför, ansåg vi att ämnet 

kunde vara känsligt för respondenterna. Det fanns således en risk att de inte hade besvarat frågorna 

ärligt under en intervju och på grund av detta valde vi istället att utforma en enkät för att samla in 

vårt empiriska material. 

2.2 Enkät 

Det empiriska materialet har vi samlat in med hjälp av en enkät (se bilaga 3) som vi har konstruerat 

utifrån vald teori, syfte samt frågeställningar. En alternativ insamlingsmetod hade kunnat vara 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2001) poängterar att denna metod medför ett större djup i 

svaren och en ökad förståelse för hur människor resonerar i specifika situationer. Författaren 

belyser även att det finns en klyfta mellan vad respondenter säger och vad de faktiskt gör, och 

förklarar detta som ett av de mest välkända problem när man frågar människor om deras attityder 

och beteenden (Bryman 2001). Som vi tidigare nämnt, valde vi enkät som metod då vi ansåg att 

gapet mellan uppgivet och faktiskt beteende skulle bli mindre än om respondenterna deltog i en 

intervju. Det finns även ytterligare fördelar med att använda sig av enkäter. Exempelvis belyser 

Bryman (2001) att man undgår intervjuareffekten, vilket innebär att intervjupersonen påverkar 

respondentens svar. Enkäten besvaras även när respondenten har tid, och de kan genomföra den på 

egna villkor. 

 



 8 

Vi har använt tjänsten Webbenkater.com för att utforma och distribuera enkäten på ett så effektivt 

tillvägagångssätt som möjligt. Enligt Bryman (2011) finns det betydande fördelar med att samla in 

data via internet. Exempelvis är det mer ekonomiskt när det gäller tid och pengar samt att man når 

ett stort antal individer på ett enkelt sätt (Bryman 2011, s. 586). Med detta som utgångspunkt ansåg 

vi att det var lämpligt att genomföra vår datainsamling via internet. Bryman (2011) påvisar dock att 

det även finns nackdelar med att använda internet för att samla in data från individer. Bland annat 

menar författaren att inbjudan till att medverka i en undersökning kan uppfattas som skräppost som 

respondenterna därför bortser i från samt att tillgången till internet fortfarande är långt ifrån så 

universellt som många påstår och att vissa människor därmed inte kommer att vara åtkomliga 

(Bryman 2011, s. 586). Därför valde vi att dela vår enkät på plattformen Facebook, då vi genom 

detta beslut inte påverkades av dessa nackdelar, då majoriteten av medlemmarna på Facebook 

förutsetts ha tillgång till internet. Plattformen Facebook kommer att beskrivas utförligare lite längre 

fram i arbetet. 

 

När vi utformade enkätens frågor utgick vi ifrån Millar och Baloglus (2011) hållbarhetsorienterade 

aktiviteter (Millar & Baloglu 2011). Vi anpassade sedan dessa till den svenska hotellmarknaden 

samt kompletterade några aktiviteter som är vanliga på svenska hotell idag. Informationen om 

dessa kompletterande aktiviteter hämtades från två större svenska hotellkedjors hemsidor 

(www.scandic.se & www.nordicchoice.se). Vi kommer att presentera en övergripande bild av 

dessa aktiviteter i teorikapitlet. Enkäten inleddes med kvantitativa sakfrågor för att få 

bakgrundsinformation om respondenterna. Trost (2007) menar att dessa frågor behandlar faktiska 

förhållanden, i motsats till kvalitativa frågor som rör tycke och smak (Trost 2007). Därefter ställdes 

attityd- och åsiktsfrågor om respondenternas intresse för miljö och hållbarhet i hemmet följt av hur 

de upplever hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska hotell. De senare frågorna besvarades 

med hjälp av likertskalor. Vi har använt oss av fyra-, fem- och sjugradiga svarsskalor.  

 

Vi valde att inte använda oss av öppna frågor i enkäten. Vi baserade detta beslut på Brymans 

(2001) resonemang som går ut på att öppna frågor kan upplevas som ansträngande för 

respondenterna, och att de därför väljer att inte delge några svar. Även Trost (2007) påpekar att 

många deltagare väljer att inte svara på öppna frågor (Trost 2007, s. 76). För att underlätta för 

respondenterna och förebygga bortfall, förtydligade vi för deltagarna när de endast skulle välja ett 

alternativ samt när de fick möjligheten att välja fler. Bryman (2001) poängterar att det är av stor 

vikt att förse deltagarna i enkätstudier med tydliga instruktioner om hur svarandet ska gå till.  
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Författaren menar att om man inte klargör detta och några respondenter markerar fler 

svarsalternativ när de inte borde måste man bortse från dessa svar, vilket innebär att man går miste 

om värdefull information (Bryman 2001). För att försäkra oss om att respondenterna angav rätt 

antal svarsalternativ använde vi även en funktion i enkätprogrammet som innebar att de svarande 

inte kunde ange fler svar än vad vi önskade. Vidare belyser Trost (2007) att negationer och 

värdeladdade ord kan bidra till att deltagarna uppfattar frågorna på ett felaktigt sätt, vilket leder till 

en lägre reliabilitet (Trost 2007). Vårt fokus låg därför på att undvika detta, och för att förebygga 

bortfall och missuppfattningar utformade vi enkäten med ett tydligt språk. Vi var även noga med 

att en fråga inte innehöll fler frågor. Vidare var varje fråga numrerad och vid varje fråga 

informerades det om hur många frågor enkäten bestod av totalt (exempelvis 5/15). Detta skrev vi ut 

för att deltagarna hela tiden skulle vara medvetna om hur många frågor som återstod och 

därigenom förebygga bortfall.  

 

För att öka enkätens kvalitet, utförde vi först en pilotstudie med sju utvalda respondenter. Bryman 

(2001) poängterar att pilotstudier kan bli särskilt viktiga när man gör en enkätundersökning, 

eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera eventuella oklarheter. 

Pilotundersökningar gör det möjligt för forskaren att avgöra hur pass lämpliga och fullständiga 

instruktionerna till respondenterna är samt att frågor som respondenterna verkar ha svårt att förstå, 

oftast tydliggörs under en pilotundersökning (Bryman 2001, s. 171). Detta möjliggjorde även en 

överblick över potentiella felformulerade frågor samt identifiering av mindre misstag så som 

stavfel. Bryman (2001) hävdar att en snygg layout ger ett professionellt intryck, vilket ökar 

tillförlitligheten och svarsprocenten (Bryman 2001, s. 150). Deltagarna ombads också att delge 

tiden de lagt på att svara på enkäten samt om de ansåg att det var rimligt/orimligt. Detta gjordes för 

att vi skulle få bättre förutsättningar på svarsfrekvensen. Utifrån detta drogs slutsatsen att det var 

rimligt med 15 frågor, då det endast tog cirka fem minuter för respondenterna att svara på enkäten. 

2.3 Urval 
I denna uppsats har vi gjort ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval. 

Bryman (2001) belyser att ett icke-sannolikhetsurval innebär att vissa enheter i populationen har 

större chans att bli utvalda än andra. Vidare menar författaren att ett bekvämlighetsurval innebär att 

resultaten inte går att generalisera, då man inte vet vilken population resultaten är representativa 

för. Vi valde dock att göra detta urval för att undvika de krävande förberedelser som ett 

sannolikhetsurval innebär. Bryman (2001) påpekar att man kan välja ett bekvämlighetsurval för att 

undvika de kostnader och den tid som krävs för att utföra ett sannolikhetsurval (Bryman 2001). 
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Distributionen av enkäten genomfördes via våra Facebook-konton. Vi var medvetna om att denna 

form av distributionskanal medförde ett antal potentiella risker. Exempelvis riskerade vi att 

människor inte såg vår enkät i flödet, då det styrs av faktorer som vi själva inte kunde påverka samt 

att de människor som vi faktiskt nådde ut till kunde ha varit fel målgrupp för enkäten. Vi ansåg 

dock att risken för att vi skulle nå fel målgrupp var marginell, då det enda kravet för att kunna 

svara på enkäten var att personen som svarade någon gång hade bott på ett hotell i Sverige. 

Medvetna om distributionskanalens brister valde vi ändå att använda oss av denna kanal, då 

fördelen med att erhålla snabba resultat övervägde dessa mindre nackdelar. Bryman (2011) påvisar 

även att det finns belägg för att enkäter på webben kan medföra en högre svarsfrekvens (Bryman 

2011), vilket var av stor vikt för oss. Enkäten skickades ut på Facebook den 19 april 2016 och 

avslutades den 27 april 2016. Vi har själva delat enkäten två gånger var och det totala antalet 

delningar kom upp i 17 stycken, varav 15 delningar gjordes av olika personer. 

 

För att undvika att en deltagare svarade på enkäten flera gånger, valde vi att använda oss av en 

funktion i enkätprogrammet som innebar att deltagarnas webbläsarsessions-ID låstes när de hade 

avslutat enkäten. Analyser och diskussioner av studien är baserade på 158 deltagares svar. Vi är 

medvetna om att ett större antal respondenter hade bidragit till ett bättre underlag, men vi ansåg att 

mängden empiri var mer än tillräcklig för att kunna genomföra relevanta analyser. På grund av att 

enkäten är utskickad på Facebook har vi inte kunnat göra någon fullständig bortfallsanalys, då vi 

inte kan få information om hur många som faktiskt sett enkäten men valt att inte besvara den. Detta 

påverkar dessvärre replikerbarheten samt reliabiliteten negativt. Det bortfall som gick att konstatera 

var att 13 deltagare inte slutfört hela enkäten. En anledning till detta skulle kunna vara att den näst 

sista frågan, som berörde upplevd kvalitet genom de olika hållbarhetsorienterade aktiviteterna, kan 

ha uppfattats som lite mer tidkrävande att svara på än de resterande frågorna. Vi var medvetna om 

att frågan var riskfylld, eftersom frågan krävde lite mer ansträngning från respondenternas sida. 

Dock valde vi att inkludera frågan i alla fall och försökte underlätta den genom att använda ett 

genomtänkt och tydligt språk, då den var ytterst central för att kunna besvara vårt syfte. Vidare 

fanns det en risk att vår generation blev dominerande bland respondenterna och därför bad vi en 

äldre generation att dela enkäten vidare. Trots detta visade resultaten att merparten att deltagarna 

tillhör åldersgruppen 20-29 och dessa stod för cirka 50 % av de besvarade enkäterna.  

Fortsättningsvis kunde vi se en ojämn fördelning mellan män och kvinnor, vilket vi inte heller har 

kunnat påverka. Sammantaget ansåg vi dock att det insamlade materialet var tillräckligt för att 

kunna genomföra en intressant analys och komma fram till centrala slutsatser. 
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2.4 Etik 

Under utformningen och genomförandet av enkäten tog vi genomgående hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna (informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet) för att undvika eventuell skada, bristande samtycke, inkräktande på privatliv och 

falska förespeglingar. Detta menar Bryman (2001) är en mycket central del i utformningen av en 

samhällsvetenskaplig studie. 

 

Till att börja med var vi noggranna i vår kommunikation och förmedlade därför information om 

studien och dess syfte via vårt missivbrev (se bilaga 2). Genom detta missivbrev talade vi även om 

vilka vi var, varför vi ville genomföra enkäten och vad den insamlade informationen skulle 

användas till. Då vi använde tjänsten webbenkater.com kunde vi garantera att ingen obehörig tog 

del av resultaten från enkäten. Vid utformningen av enkäten aktiverade vi även en funktion som 

möjliggjorde att respondenterna kunde vara anonyma. Detta innebar att enkätprogrammet inte 

sparade information som avslöjade vem som svarat vad, och därför kunde vi garantera deltagarna 

full anonymitet. Vi ansåg att det var viktigt att kunna erbjuda våra respondenter denna diskretion, 

då vi ville erhålla ärliga svar. Genom att göra detta har vi säkerställt att vår studie, i högsta möjliga 

mån, är utformad på ett etiskt korrekt sätt. I nästa del av arbetet kommer vi att behandla hur vi har 

analyserat studiens resultat, för att visa hur processen har sett ut.  

2.5 Analys av data  
Avslutningsvis ska vi i denna del belysa hur vi har använt oss av enkätsvaren. Vi har under denna 

forskningsprocess använt oss av funktioner i enkätprogrammet för att underlätta vår analys. 

Programmet har försett oss med statistiska resultat över hur respondenterna har besvarat de olika 

frågorna. Vi har även fått ta del av det aritmetiska medelvärdet för flera av frågorna, vilket vi har 

grundat många av våra analyser på. Vi vill dock förtydliga att vi inte har använt oss av SPSS eller 

liknande program under processens gång, då vi ansåg att vi fick tillräckligt med information från 

enkätprogrammet. Vidare har vi använt oss av både univariata och bivariata analyser. När vi 

studerade två variabler använde vi oss av olika filtreringsfunktioner för att se hur resultaten 

förändrades om specifika svar filtrerades ut. Ett exempel på detta hade kunna vara att vi ville se hur 

svaren angående upplevd kvalitet förändrades, om vi filtrerade svaren efter de respondenter som i 

en tidigare fråga hade svarat att deras allmänna miljömedvetenhet var mycket hög eller obefintlig.  

Vid analys av våra resultat har vi utgått ifrån lämplig teori för att antingen hitta samband, 

överrensstämmelser eller avvikelser och därefter kommit fram till rimliga slutsatser. 
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Vi har efter en genomgång av resultaten valt att bortse från de sakfrågor som inledde enkäten, då 

svaren var ojämnt fördelade. Om vi hade inkluderat dem i våra analyser kunde det ha bidragit till 

felaktiga slutsatser. Vi ansåg även att de resterande resultaten bidrog till mer intressanta 

diskussioner och slutsatser. Vi har dock kort presenterat resultaten från dessa sakfrågor i analysens 

första del (se avsnitt 4.1), för att ge läsaren en inblick i vilka respondenterna är. 

 

3. Teori 

I detta avsnitt redogör vi för den teori som vi kommer att använda i våra diskussioner och analyser 

av de empiriska resultaten. För att besvara våra frågeställningar och därigenom förstå hur de 

dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteterna på svenska hotell påverkar den upplevda kvaliteten på 

gästers hotellvistelse och varför, kommer vi inledningsvis att definiera hållbarhetsbegreppet. Detta 

begrepp har vi valt för att det är grundläggande för den undersökning som vi vill genomföra. En 

bred, men kort, definition av hållbarhetsbegreppet kommer att beskrivas för att öka läsarens 

helhetsförståelse, men även för att belysa omfattningen av det. Vidare redogör vi för begreppet 

TBL (Triple Bottom Line) och avgränsar det till miljöaspekten, för att sedan belysa termen 

Greenwashing. Vi kommer även att belysa teori där dessa begrepp är kopplade till en hotellkontext. 

Därefter framhäver vi de dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter som är relevanta i denna kontext 

och avslutar teorikapitlets första del med att skildra hållbarhet utifrån konsumenternas perspektiv. 
 

I teorikapitlets andra och tredje del redogör vi för begreppen servicekvalitet respektive kundvärde. 

Då båda definitionerna av begreppen är breda, samt att många teoretiker har gjort olika 

definitioner, kommer vi att presentera hur vi i följande delar av arbetet kommer att använda oss av 

begreppen. Avslutningsvis ställer vi dem i relation till varandra i teorikapitlets fjärde del för att 

belysa deras samband. För att förtydliga uppbyggnaden av teoriavsnittet har vi utformat en modell 

som visuellt visar hur teorin hänger samman (se figur 3:1).  

 
Figur 3:1 Teoretisk modell. 
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3.1 Hållbarhet  
Hållbar utveckling är ett begrepp som i stort sett alla känner till. Trots detta är det ofta svårt att 

sätta fingret på vad begreppet faktiskt innebär. År 1987 publicerade World Commission on 

Environment and Development (WCED) en rapport som kom att kallas Brundtlandrapporten. 

Definitionen i denna rapport är en av de mest använda och hållbar utveckling definieras där enligt 

följande: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED 1987, s. 15). 
 

Hållbarhet är i många avseenden ett omfattande ämne och definieras därmed även på olika sätt. 

Vissa menar att hållbarhet kan klassificeras utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala 

dimensioner (se exempelvis Cvelbar & Dwyer 2013; Susskind 2014) och därför ska vi nu 

presentera begreppet TBL. 

3.1.1 TBL 
Begreppet TBL (eller People, Planet, Profit) myntades av Elkington (1997) och hänvisar till en 

situation där företagen harmoniserar sina ansträngningar för att vara ekonomiskt lönsamma, 

miljövänliga och socialt ansvarsfulla (Elkington 1997). Żak (2015) menar att begreppet "Bottom 

Line" syftar till företagets nettoresultat, nämligen det ekonomiska området och att “Triple Bottom 

Line” dessutom omfattar de sociala och miljömässiga aspekterna av ett företags prestationer (Żak 

2015). Vi har gjort en avgränsning av begreppet och kommer därför fortsättningsvis att hänvisa till 

den miljöorienterade aspekten när vi behandlar TBL. Żak (2015) beskriver att denna aspekt 

vanligen avser den mängd resurser som ett företag använder i sin verksamhet (exempelvis energi, 

mark och vatten) samt de biprodukter som verksamheten oundvikligen lämnar efter sig 

(exempelvis avfall och kemikalierester). Ansvaret för miljön yttrar sig i bolagets åtagande i 

hållbara miljövänliga praktiker. Ett företag som agerar enligt TBL försöker bevara den naturliga 

miljön och begränsa företagets negativa inverkan på miljön (Żak 2015). Stoddard et al. (2012) 

påvisar att det finns många drivkrafter som motiverar företag att utforma hållbarhetsstrategier 

utifrån TBL. Författarna menar att drivkrafterna är (1); för att specifika marknader i stor 

utsträckning är ansvariga för höga sociala- och miljörelaterade kostnader, (2); för att samhällens 

värderingar blir mer inspirerade av hållbarhet, (3); för att företag idag måste vara mer transparenta i 

sina policys samt (4); för att det finns ett större intresse att se långsiktigt höga prestationer idag, 

istället för kortsiktiga vinster (Stoddard et al. 2012, s. 236). 
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Vidare poängterar Weaver (2010) att företag som utvecklar strategier utifrån TBL kan bli mer 

konkurrenskraftiga. De tjänsteverksamheter som inte bygger sin verksamhet utifrån ett TBL-

perspektiv riskerar att bli utkonkurrerade på marknaden då deras konkurrenter med stor sannolikhet 

har lägre driftskostnader, lägre personalomsättning och en stark image som tillsammans gör att de 

blir mer konkurrenskraftiga (Weaver 2010). Fortsättningsvis utförde Assaf, Josaiassen och Cvelbar 

(2012) en studie vars syfte var att se huruvida TBL bidrog till att öka ett hotells effektivitet. 

Studiens resultat visade att utav de tre komponenter som TBL består av (det sociala, ekonomiska 

och miljömässiga), var det miljöaspekten som bidrog mest till hotellets ökade effektivitet. 

3.1.2 Greenwashing   
Greenwashing är en mindre men samtidigt en central del inom hållbarhetsämnet. Begreppet bidrar 

till en förståelse för hur en felaktig kommunikation och skildring av ett företags miljöarbete kan 

påverka verksamhetens trovärdighet. Vries, Terwel, Ellemers och Daamen (2015) menar att ett 

företag som framhäver att deras hållbarhetsorienterade policys och aktiviteter är motiverade av 

omsorg för miljön, kan mötas av positiva reaktioner. Det kan dock även leda till anklagelser som 

bygger på att företaget bedriver greenwashing, det vill säga att företaget medvetet presenterar sina 

aktiviteter som gröna för att framstå som en miljövänlig organisation (Vries et al. 2015). Delmas 

och Burbano (2011) belyser att om ett företag kombinerar dåliga miljömässiga prestationer med en 

positiv kommunikation om sitt miljöarbete, kan detta agerande beskrivas som greenwashing. Det 

kan även förklaras som att greenwashing är när företag visar upp positiva miljöattribut medan de 

döljer negativa, vilket kan skapa ett vilseledande positivt intryck av deras totala miljörepresentation 

(Delmas & Burbano 2011, s. 67). För att undvika ett missvisande intryck menar exempelvis 

Rahman, Park och Chi (2015) att hotell idag måste vara försiktigare gällande de hållbara 

aktiviteterna som de börjar arbeta med samt hur de marknadsför dessa aktiviteter. Författarna 

menar även att det är viktigt att hotell diversifierar sina gröna aktiviteter och fokuserar på att bygga 

en positiv grön image, för att kunna behålla värdefulla återkommande kunder (Rahman et al. 2015). 

 

Kirk (1998) poängterar att det inom hotellbranschen existerar verksamheter som primärt 

implementerar de hållbarhetsarbeten som resulterar i direkta finansiella fördelar (Kirk 1998). En 

studie om fenomenet greenwashing inom logiindustrin visade också att om gästen upplevde att 

hotellet hade en baktanke med sitt miljöarbete, bidrog detta till att gästen misstrodde och därför 

även ifrågasatte stora delar av hotellets verksamhet (Rahman et al. 2015). Nyilasy, Gangadharbatla 

och Paladino (2014) menar att greenwashing inte enbart är en etisk fråga.  



 15 

Konsumenternas uppfattningar av greenwashing är verkliga och det får betydande inverkan på 

konsumentens varumärkesattityder och köpintentioner. Enligt författarna är den bästa strategin för 

verksamheter att göra som man säger. Men även då kan konsumenter bli skeptiska, vilket 

eventuellt kan vara en följd av tidigare misslyckanden, konsumenters misstankar på grund av en 

industris historia eller den växande oron för miljön (Nyilasy et al. 2014).  

3.1.3 Dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på hotell i Sverige 
Vi kommer nu att beskriva de dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter som vi utgår ifrån i detta 

arbete samt redogöra för hur dessa minskar belastningen på miljön. Hållbarhetsorienterade 

aktiviteter inom en logiindustrikontext kan definieras som: “concerted and deliberate efforts and 

practices by lodging operations and their agents to mitigate, ameliorate and eliminate the negative 

impacts of lodging activities on the environment” (Jackson 2010, s. 218). Vi har valt att avgränsa 

undersökningen genom att endast fokusera på de hållbarhetsorienterade aktiviteter på hotell som är 

synliga för gästerna på hotellrummet och i frukostmatsalen. 

 

På Nordic Choice hemsida belyser verksamheten hur deras dagliga hållbarhetsorienterade 

aktiviteter bidrar till en mindre miljöbelastning. En av dessa aktiviteter är återanvändningsprogram 

för handdukar och sängkläder. Bomullsproduktionen som krävs för att producera sängkläder och 

handdukar är enorm och det sätter stora spår på miljön. Exempelvis kräver produktionen av ett kilo 

bomull användningen av ett kilo farliga kemikalier. För att minska bomullsproduktionen anser 

Nordic Choice att det mest effektiva är att minska förbrukningen av handdukar, det vill säga att 

minska antalet gånger som handdukar tvättas. Detta innebär besparingar av energi, vatten och 

kemikalier samt att inköpen av handdukar reduceras. Detta är anledningen till att hotellkedjan ber 

sina gäster att använda handduken flera gånger innan de tvättar den (Nordic Choice Hotels hemsida 

2016b). 

 

Vidare är Scandic Hotels en av hotellkedjorna som har bytt ut engångsprodukterna i rummen mot 

påfyllningsbara alternativ. De menar att de nya hår- och hudvårdsprodukterna gör det möjligt för 

gästen att ytterligare bidra till att förbättra miljön, genom minskad plastförbrukning och effektivare 

dosering. Scandic sparar 21 ton plast per år genom att byta till påfyllningsbara hygienartiklar 

(Scandic Hotels hemsida 2013a). En annan hållbarhetsorienterad aktivitet är användningen av 

LED-lampor på hotell. Dessa energisnåla lampor håller längre och drar mindre el. Därför blir 

denna aktivitet snabbt både en miljövinst och en kostnadsbesparing (Scandic Hotels hemsida 

2013b).  
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Hotelldrift medför även mycket avfall och därför är det viktigt att källsortera avfallet i så stor 

utsträckning som möjligt. Källsorteringen gör att en större del av avfallet kan återvinnas och bidrar 

till en mer effektiv avfallshantering. Nordic Choice har ökat antal sorteringsalternativ på hotellen 

samt införskaffat utrustning på rummen som gör avfallshanteringen och sorteringen enklare 

(Nordic Choice Hotels 2010). 

 

Fortsättningsvis kan energiförbrukningen i hotellrummen minskas upp till 80% med hjälp av 

nyckelkort. Systemet består av ett magnetkort samt utvändig och invändig kortläsare. När gästen 

sätter i kortet i kortläsaren inne i rummet startas elapparater (inklusive luftkonditionering) och 

belysning. När gästen lämnar rummet tas kortet med (det är ju nyckeln) och inom några sekunder 

stängs all elektronisk utrustning utom kylskåpet av. Smarta nyckelkort är ett bra sätt för att inte 

slösa energi i tomma rum (Relacs hemsida 2016). Nordic Choice lyfter även vattenförbrukningen 

som en central miljöfråga för dem, eftersom rening och transport av vatten kräver mängder av 

energi och kemikalier. För att minska hotellkedjans vattenförbrukning, använder de sig bland annat 

av sparduschar på hotellrummen (Nordic Choice Hotels 2010). Avslutningsvis erbjuder flera 

hotellkedjor i Sverige idag ekologiska alternativ på frukosten (se exempelvis www.scandic.se; 

www.nordicchoice.se). Genom att välja ekologiskt minimeras mängden skadliga ämnen i naturen, 

så som gifter och kemikalier (Naturskyddsföreningen hemsida 2016).  

 

Vi har nu presenterat de aktiviteter som en stor andel av svenska hotell arbetar med idag för att 

minimera miljöbelastningen som den dagliga hotelldriften genererar. Vi kommer nu att byta 

perspektiv och bland annat fokusera på konsumenternas medvetenhet, dess attityder och hållbara 

konsumtionsmönster. 

3.1.4 Hållbarhet utifrån konsumentens perspektiv 
För att få en större förståelse för hur ett hotells dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter påverkar 

kvaliteten på gästens hotellvistelse, är det ytterst relevant att ta hänsyn till faktorer som påverkar 

dagens hållbara konsumtion. Flera författare har belyst det faktum att konsumenter idag i stor 

utsträckning har en positiv attityd gentemot hållbar utveckling, men att en betydligt mindre andel 

av konsumenterna är villiga att förändra sina beteenden eller konsumtionsmönster. Detta gap 

innebär kortfattat att det finns ett klyfta mellan en generellt sett stark positiv attityd som 

konsumenter delar gentemot hållbart konsumtionsbeteende, jämfört med de relativt låga nivåerna 

av observerade hållbara konsumtionsbeteenden (Luchs et al. 2015, Phipps et al. 2013, Prothero et 

al. 2011).  
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Luchs et al. (2015) poängterar att konsumenter kan välja ett mindre hållbart alternativ trots deras 

positiva attityder mot hållbarhet, särskilt om de inte känner sig personligen ansvariga för att göra 

mer hållbara val. Chen (2015) belyser även att hotellgästers ansvarsfulla beteende i deras vardag 

påverkar deras kriterier i val av hotell, inklusive kriterierna för hållbar utveckling (Chen 2015). 

Fortsättningsvis är den kraftfulla motivationsfaktorn sociala normer värt att ta hänsyn till i 

hållbarhetsdiskussionen. Cialdini, Kallgren och Reno (1991) belyser att när konsumenter förstår att 

nya konsumtionsmönster och förhållningssätt växer fram får de information om deskriptiva 

normer, det vill säga hur de flesta människor beter sig i en viss situation. Deskriptiva normer 

motiverar både privata och publika beteenden genom att informera individer om vad som är ett 

passande beteende i en viss situation (Cialdini et al. 1991). Stora mängder forskning visar att 

beteendet hos andra i en social kontext formar individers uppfattningar av, och ansvar för, 

situationen (Goldstein et al. 2007; Griskevicius et al. 2006; Hastie & Kameda 2005). 

 

Miniero et al. (2014) belyser att regeringar, beslutsfattare och nu även företag är medvetna om 

riskerna med, och konsekvenserna av, den enorma exploateringen av naturresurser som pågår idag. 

Författarna menar även att det aktivt implementeras lagar, regler och policys för att motverka detta. 

Men konsumenterna verkar inte vara fullt lika medvetna om hur brådskande det är att anpassa sig 

till nya beteenden. Vidare framhäver författarna att även om konsumenterna värdesätter 

miljövänliga produkter, så överensstämmer inte deras konsumtion med detta (Miniero et al. 2014). 

Luchs et al. (2015) poängterar dock att det är viktigt att företagen undviker att placera allt ansvar 

på konsumenten och bör i stället överväga hur man kan uppnå ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete 

som en gemensam utmaning och med ömsesidigt engagemang (Luchs et al. 2015). Vi har nu 

presenterat teori som är relaterad till hållbarhet ur olika perspektiv. I nästa avsnitt kommer vi att 

redogöra för begreppet servicekvalitet och framföra några av de definitioner som forskare på fältet 

anser är relevanta.  

3.2 Servicekvalitet 

Begreppet servicekvalitet är ytterst centralt för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. 

Det är även en primär faktor för att företag ska nå framgång i servicebranschen. Exempelvis menar 

Hung, Huang och Chen (2003) att utomordentlig servicekvalitet är en av de viktigaste 

utmaningarna som serviceindustrin står inför (Hung et al. 2003). Vi kommer att presentera tidigare 

gjorda definitioner av servicekvalitet samt fördjupa oss i begreppet och belysa dess innebörd i en 

hotellkontext. 
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Ur ett värdebaserat perspektiv definieras kvalitet i termer av kostnad och pris. Det innebär att en 

kvalitetstjänst är en tjänst vars prestationer överensstämmer med de pris som kunden betalar. Om 

kunden anser att tjänsten tillför ett värde för det pris som betalats, har tjänsten en hög kvalitet. Det 

poängteras dock att alla former av kvalitet börjar hos konsumenten (Garvin 1984), vilket innebär 

att kvalitet är en subjektiv upplevelse för gästen. Lo, Wu och Tsai (2015) belyser att det är mycket 

svårare att utvärdera servicekvalitet än produktkvalitet, på grund av de tydliga egenskaperna som 

tjänster besitter (Lo et al. 2015). Begreppet servicekvalitet har till stor del betraktats som en 

kognitiv process, där fokus ligger på konsumentens bedömning av tjänsten (Bitner 1992). 

Fortsättningsvis menar Lo et al. (2015) att kunderna använder sina egna kriterier under 

serviceprocessen, för att bedöma varje aspekt och jämföra dem med sin förväntan. Kunderna 

skapar sedan den logiska grunden som krävs för att göra en helhetsbedömning. Därför anser 

forskarna att kvaliteten på tjänsterna värderas genom en form av kognitiv bedömning snarare än 

affektiv bedömning (Lo et al. 2015). 

 

En av de tidigare definitionerna av servicekvalitet gjordes av Berry, Zeithaml och Parasuraman 

(1985): 
Consumer perceptions of service quality result from comparing expectations prior to receiving 
the service and actual experiences with the service. If expectations are met, service quality is 
perceived to be satisfactory; if unmet, less than satisfactory; if exceeded, more than satisfactory 
(Berry et al. 1985, s. 46). 
       

Trots sin popularitet, har definitionen fått sin andel av kritik sedan dess utveckling. Forskare 

ifrågasätter bland annat huruvida kunder rutinmässigt utvärderar tjänsternas kvalitet utifrån sina 

uppfattningar och förväntningar (Wilkins, Merrilees & Herington 2009). Fastän begreppet 

servicekvalitet är problematiskt att definiera, har marknadsföringsteorin accepterat begreppet som 

personligt och subjektivt, där kundens uppfattning är en viktig faktor (González & Brea, 2005), och 

det är denna definition som vi utgår ifrån. 

 

Tidigare forskningsresultat av Gabbie och O’ Neill (1996) visar att kunder i större utsträckning 

kräver valuta för pengarna, både när det gäller pris och kvalitet på den produkt eller tjänst som 

erbjuds. I den utmanande och konkurrensutsatta servicebranschen, är alla organisationer tvingade 

att driva sina verksamheter på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket författarna menar är en 

betydande faktor för att säkerställa framgång på den marknad som organisationen är verksam på 

(Gabbie & O’ Neill 1996). 
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För att belysa servicekvalitetens betydelse i en hotellkontext vill vi framhäva resultaten från 

Abbasi, Khalid, Azam och Riaz (2010) studie. De undersökte de avgörande faktorerna för 

kundnöjdhet och resultaten visade att gäster, särskilt inom hotellbranschen, anser att servicekvalitet 

är en av de dominerande faktorerna (Abbasi et al. 2010). Banki, Ismail, Danladi och Dalil (2016) 

poängterar även att hotellchefer, i konkurrenskraftiga hotellmiljöer, inte enbart bör fokusera på 

servicekvalitet då kvalitet bara är en del av gästens tillfredsställelse. Författarna påvisar dock att 

hotellchefer måste fastställa en standard på kvaliteten som garanterar en bra servicekvalitet, då 

detta kommer att bidra till ett ökat upplevt värde (Banki et al. 2016). Med utgångspunkt i detta 

resonemang anser vi att kundvärde är en central del att beakta i detta arbete och därför kommer vi 

nu att presentera en djupare redogörelse för begreppet. 

3.3 Kundvärde  
För att erbjuda läsaren en tydligare bild av vad vi i denna uppsats menar med kundvärde kommer vi 

att framhäva olika definitioner av begreppet, samt presentera relevant teori inom området. Zeithaml 

(1988) är en av grundarna till teorin om upplevt kundvärde sett utifrån ett kundperspektiv, och hon 

definierar upplevt kundvärde som kundens helhetsbedömning av produkten eller tjänstens 

effektivitet som ett resultat av en jämförelse mellan upplevda fördelar och kostnader (Zeithaml 

1988). En annan betydande forskare inom detta fält är Grönroos (2008) och han definierar 

begreppet värde så här: 
 

Värde är något som kunderna upplever i sina dagliga aktiviteter och processer och i den 
interaktionen som sker med leverantörer eller tjänsteföretag i samband med konsumtion 
eller användande av tjänster, varor, information, personliga kontakter, service recovery 
och andra element i en pågående relation (Grönroos 2008, s. 156). 

 

Författaren poängterar även att det inte finns något värde förrän kunderna använder sig av 

produkten eller tjänsten och att det bara är då som värde uppstår för kunderna i deras dagliga 

aktiviteter eller processer. Det är företagets ansvar att stödja kundens värdeskapande. På en 

generell nivå beskrivs det att värdeskapande innebär en process som ökar kundens välbefinnande, 

så att användaren får det bättre i någon mening (Grönroos 2008). Dock kan en serviceleverantörs 

agerande även göra så att användaren får det sämre i någon bemärkelse (Echeverri & Skålén 2011), 

vilket Grönroos och Voima (2013) menar att man kan tolka som att en värdeskapande process kan 

ta en negativ vändning. Vidare hävdar Strandvik, Holmlund och Edvardsson (2012) att kunder inte 

bedömer enskilda säljare, produkter och tjänster separat, utan tar istället hänsyn till hur väl de 

passar befintliga eller framtida produkter och tjänster samt vad denna matchning innebär 

(Strandvik et al. 2012). 



 20 

En grundläggande uppfattning i tidigare forskning inom detta fält, är att värde i servicemiljöer 

förverkligas i samverkan mellan leverantörer och kunder (Echeverri & Skålén 2011; Prahalad & 

Ramaswamy 2004) och att tillfredsställelsen med en produkt/tjänst delvis beror på den 

övergripande passformen (Solomon & Buchanan 1991). Vi vill poängtera att i likhet med den 

forskning som är relaterad till servicekvalitetsbegreppet, har även liknande slutsatser presenterats i 

studier om kundvärde. Slater (1997) menar att kunder blir allt mer krävande och förväntar sig 

överlägset kundvärde till allt lägre priser. Författaren menar även att detta är ett resultat av den 

höga konkurrensen i hotellbranschen och tillgången till alternativ (Slater 1997).  

 

Nasution och Mavondo (2008) genomförde en undersökning för att studera upplevt kundvärde, 

utifrån både hotellchefernas och kundernas perspektiv. De upptäckte att det fanns betydande 

skillnader mellan hur cheferna och kunderna uppfattade kundvärde. Författarna konstaterade att 

cheferna många gånger tror att de levererar bra kundvärde i förhållande till vad kunderna betalar. 

Dessa resultat tyder på att hotellägare kan dra nytta av forskning som ökar kunskapen om 

kunderna, deras behov samt deras förväntningar (Nasution & Mavondo 2008, s. 210). Vidare 

studerade Banki et al. (2016) servicekvalitet i en hotellkontext och deras forskning visade att hotell 

bör erbjuda god servicekvalitet, då det ofta är nödvändigt för att nå ett ökat upplevt värde (Banki et 

al. 2016, s. 84). Eftersom begreppen servicekvalitet och värde är tydligt sammanvävda, ska vi nu 

avsluta teorikapitlet genom att belysa relationen mellan dessa. 

3.4 Kopplingen mellan servicekvalitet och kundvärde 

För att framhäva innebörden av sambanden mellan servicekvalitet och kundvärde kommer vi nu att 

presentera hur tidigare forskare har förklarat detta. Detta gör vi eftersom kopplingen mellan 

begreppen är av betydande vikt i detta arbete.  

 

Tidigare studier visar att servicekvalitet stimulerar kundens upplevda värde. Om kunderna 

spenderar mindre pengar, tid och energi jämfört med servicen de får, kommer kunden att uppfatta 

en högre nivå av upplevt värde. Med andra ord - desto bättre servicekvalitet, desto högre blir 

kundernas upplevda värde (se exempelvis Howat & Assaker 2013; Yu et al. 2014). Dessutom 

menar forskning att upplevt värde även har identifieras som en medlande och styrande faktor 

mellan tjänstens kvalitet och kundtillfredsställelse (Caruana et al. 2000) och Gallarza et al. (2015) 

hävdar att servicekvalitet är en central drivkraft för att uppnå värde. Vidare menar Chang (2008) att 

servicekvaliteten påverkar kundvärdet avsevärt i en hotellkontext samt att kundvärdet ökar ihop 

med servicekvaliteten.  
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Detta överensstämmer med tidig forskning inom detta ämne, som belyser att det finns ett betydande 

positivt samband mellan servicekvalitet och upplevt värde. Värde eller upplevd kvalitet kan 

definieras som bedömningen av skillnaden i uppfattning mellan den faktiska tjänsten som utförs 

och kundernas förväntningar (Zeithaml 1988). Slutligen hävdar Gallarza et al. (2015) att det finns 

ett mönster mellan kvalitet och värde inom hotellindustrin, där servicekvalitet är en stark 

föregångare till upplevt värde.  

 

4. Empiri och analys 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera resultaten från vårt empiriska material och 

belysa mönster som är relevanta för våra analyser, samt framhäva resultat som avviker från tidigare 

forskning inom fältet. Inledningsvis kommer vi att redogöra för vilka våra respondenter är, med 

hjälp av den bakgrundsinformation vi har tagit del av, från de sakfrågor de har besvarat. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka hur dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska hotell 

påverkar den upplevda kvaliteten på gästernas hotellvistelse och varför. För att besvara detta syfte 

har vi använt oss av tre frågeställningar. Vi har därför valt att utformat analysen utifrån dessa 

frågeställningar och kommer då att börja med att analysera huruvida olika dagliga 

hållbarhetsorienterade aktiviteter ökar eller minskar den upplevda kvaliteten på gästers 

hotellvistelse. Därefter kommer vi att analysera hur miljödebatten i samhället påverkar gästernas 

syn på hållbarhetsorienterade aktiviteter. Avslutningsvis undersöker vi hur gästers vardagliga vanor 

och värderingar påverkar deras syn på hållbarhetsorienterade aktiviteter. 

4.1 Bakgrund - vilka är respondenterna? 

För att få en inblick i vilka respondenterna som svarade på vår enkät är och hur de lever, valde vi 

att ställa en rad sakfrågor. Som vi tidigare har nämnt kommer dessa frågor inte inkluderas i de 

analyser och slutsatser som vi gör under arbetets gång, utan denna information ska enbart ge en 

bild av deltagarna. 

 

Till att börja med visade resultatet att andelen kvinnor låg på cirka 69 % och män på cirka 31 % (se 

figur 4:1 i bilaga 1). Gällande respondenternas ålder var majoriteten (cirka 49 %), mellan 20-29 år 

gamla (se figur 4:2 i bilaga 1). Vidare fick deltagarna ange den högsta utbildningsnivå som de hade 

avslutat (se figur 4:3 i bilaga 1) och därefter svara på vad som i dagsläget var deras 

huvudsysselsättning (se figur 4:4 i bilaga 1). 53 % hade avslutat sina gymnasiestudier, men det var 

även cirka 40 % som läst vidare på universitet eller högskola.  
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Fortsättningsvis kunde vi utläsa att de två övervägande huvudsysselsättningarna var heltidsarbete 

(50 %) samt universitet/högskolestudier (cirka 35 %). Utifrån fråga 5 fick vi reda på 

respondenternas disponibla månadsinkomst (se figur 4:5 i bilaga 1). Resultaten visar att majoriteten 

av de svarande har en inkomst mellan 11 000 och 30 000 kronor. Avslutningsvis kunde vi 

konstatera att majoriteten av respondenterna bodde cirka 1-7 nätter per år på hotell i Sverige (se 

figur 4:6 i bilaga 1) och att nästan 75 % av samtliga deltagare menar att det vanligtvis rör sig om 

fritidsresor (se figur 4:7 i bilaga 1). Vidare kommer analysens andra del att behandla vår första 

frågeställning som är relaterad till vilka dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter som har en 

inverkan på gästens upplevda servicekvalitet. 

4.2 Vilka dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter ökar eller minskar 
den upplevda kvaliteten på gästens hotellvistelse? 

I denna del av arbetet kommer vi, utifrån det empiriska materialet, att diskutera vilka dagliga 

hållbarhetsorienterade aktiviteter på hotell som leder till en högre eller lägre nivå av upplevd 

servicekvalitet. För att göra detta kommer vi att använda oss av de tidigare presenterade begreppen 

hållbarhet, servicekvalitet och kundvärde. Vi har även valt att använda specifika frågor ur enkäten 

för att tydligt visa vilka resultat som används i våra analyser. I denna del kommer vi primärt att 

använda oss av frågorna 13 och 14 i enkäten (se bilaga 3) för att belysa hur våra respondenter 

förhåller sig till hållbarhetsorienterade aktiviteter i en hotellkontext. 

 

Till att börja med ska vi studera svaren från fråga 14 (se figur 4:8). Vi anser att det är viktigt att 

framhäva definitionen av servicekvalitet när vi belyser resultaten från denna fråga, då den är 

relaterad till vilka faktorer som höjer eller sänker gästens upplevda kvalitet. González & Brea 

(2005) har definierat begreppet servicekvalitet som personligt och subjektivt, där kundens 

uppfattning är en viktig faktor (González & Brea 2005), och i likhet med detta menar Garvin 

(1984) att alla former av kvalitet börjar hos konsumenten (Garvin 1984). Även Abbasi et al. (2010) 

har genom sin undersökning påvisat att servicekvalitet är en av de dominerande faktorerna för att få 

nöjda kunder (Abbasi et al. 2010). Det aritmetiska medelvärdet i fråga 14 visar att de flesta anser 

att de hållbarhetsorienterade aktiviteterna varken höjer eller sänker den upplevda kvaliteten (se 

figur 4:8). Resultaten av Robinot och Giannellonis (2010) studie visade att hållbara aktiviteter fick 

en negativ effekt om de värderades negativt, men de fick inte en betydande positiv effekt om de 

värderades positivt. Enligt författarna innebär detta att många gäster upplever miljöattribut som 

grundläggande och därmed som en integrerad del av serviceerbjudandet (Robinot & Giannelloni 

2010).  
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Utifrån detta kan vi tolka resultatet från fråga 14 som att majoriteten av respondenterna upplever de 

dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteterna som en naturlig del av det befintliga 

serviceerbjudandet. Gästens subjektiva uppfattning om vad servicekvalitet innebär blir 

grundläggande i detta sammanhang, då denna uppfattning skiljer sig åt beroende på vilken gäst som 

tar del av serviceerbjudandet. Detta gör diskussionen väldigt problematisk och individuell. 

Dessutom framhäver Hung et al. (2003) att enastående servicekvalitet är en av de viktigaste 

utmaningarna som serviceindustrin står inför (Hung et al. 2003). En reflektion från vår sida är att 

hotellverksamheter idag bör arbeta aktivt för att hållbarhetsorienterade aktiviteter ska ses som en 

del av kvalitetsbegreppet och som en faktor för att uppnå servicekvalitet. Vi anser alltså att dessa 

aktiviteter bör utgöra någonting utöver det vanliga och att de därmed inte bör vara en integrerad 

del av serviceerbjudandet. Annars kan hållbarhetsarbetet försvåras och utvecklingen hämmas. 

 

 
Figur 4:8 Fråga 14. Hur påverkas din hotellvistelse av följande faktorer? 

 

Den aktivitet som utmärker sig positivt i fråga 14 är den som rör ekologiska alternativ på frukosten. 

Där ligger medelvärdet på 5,41 av 7, vilket tyder på att majoriteten av respondenterna anser att 

denna aktivitet i viss mån höjer kvaliteten på deras hotellvistelse (se figur 4:8). Förvånansvärt nog 

går det att utläsa i fråga 13 (se figur 4:9), angående vilka aktiviteter som hotell bör arbeta med, att 

ekologiska alternativ på frukosten endast kommer på plats fem av tio. Om vi återgår till Robinot 

och Giannellonis (2010) resonemang som belyser effekten av hållbarhetsorienterade aktiviteter 

(Robinot & Giannelloni 2010), kan en tolkning vara att respondenterna kan ha haft uppfattningen 

att en ekologisk frukost automatiskt höjer priset på hotellvistelsen, och därför valt ett alternativ som 

inte påverkar priset negativt för dem. 
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För att visa ett annat exempel bidrar inte alternativet att handdukar endast tvättas om gästen ifråga 

lägger den på golvet till någon ökad kostnad för hotellet, och därmed inte heller för gästen. Denna 

jämförelse styrker vårt tidigare nämnda resonemang och det kan även tolkas som att om den 

ekologiska hotellfrukosten inte påverkar det pris som gästen ska betala, är aktiviteten i sig en 

kvalitetshöjande faktor. Detta leder oss in på resultaten från bland annat Luchs et al. (2015); 

Prothero et al. (2011); Phipps et al. (2013) studier, som belyser att det finns ett gap mellan gästers 

attityd gentemot hållbarhetsorienterade aktiviteter och deras faktiska beteende. Författarna menar 

att många konsumenter idag har en positiv attityd gentemot hållbar utveckling, men att betydligt 

färre är villiga att förändra sina beteenden eller konsumtionsmönster. Det vi vill belysa är det 

faktum att detta gap är ett tänkbart fenomen, även i vår studie, då resultaten angående en ekologisk 

frukost varierar i frågorna 13 och 14. Vi vill dock återigen poängtera att servicekvalitet är en 

subjektiv upplevelse och att resultaten därför påverkas av de specifika respondenternas preferenser. 

 

 
Figur 4:9 Fråga 13. Vilka av dessa alternativ anser du att ett hotell bör arbeta med? 

 

Fortsättningsvis visar resultaten att sparduschar är den aktivitet som upplevs sänka kvaliteten i viss 

mån. Med ett medelvärde på 3,70 är sparduschen den hållbarhetsorienterade aktivitet som 

respondenterna uppskattar minst (se figur 4:8).  
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Detta utfall speglas även i resultatet från fråga 13, där över hälften av de svarande (ca 58 %) ansåg 

att hotell inte bör arbeta med denna aktivitet (se figur 4:9). Robinot och Giannelloni (2010) belyser 

att tjänsteleverantörer bör ha förståelse för att hållbarhetsorienterade aktiviteter som utmanar 

gästens bekvämligheter kan få en negativ effekt (Robinot & Giannelloni 2010), vilket kan vara 

fallet när sparduschar diskuteras. I likhet med detta menar annan forskning på fältet att en 

serviceleverantörs agerande kan göra så att användaren får det sämre i någon bemärkelse 

(Echeverri & Skålén 2011). Grönroos och Voima (2013) poängterar att detta agerande kan tolkas 

som att en värdeskapande process kan ta en negativ vändning (Grönroos & Voima 2013). Med 

detta som utgångspunkt kan vi tolka resultatet som att hotells hållbarhetsarbeten kan få en motsatt 

effekt gentemot det hotellen önskar. Istället för att framstå som en ansvarstagande verksamhet, kan 

vissa gäster uppfatta det som att agerandet inkräktar på deras bekvämlighet. 

 

För att fördjupa denna tolkning är det centralt att lyfta begreppet greenwashing. Kirk (1998) 

poängterar att det inom hotellbranschen existerar verksamheter som primärt implementerar de 

hållbarhetsarbeten som resulterar i direkta finansiella fördelar (Kirk 1998). Nyilasy et al. (2014) 

menar även att begreppet greenwashing innebär att konsumenter kan anta ett skeptiskt 

förhållningssätt till en verksamhet, om det finns misstankar om en industris historia (Nyilasy et al. 

2014). Utifrån dessa resonemang tolkar vi det som att det finns belägg för att ifrågasätta 

hotellindustrins intentioner, vilket kan leda till att gäster anklagar hotellverksamheter för att 

bedriva greenwashing. En grundläggande uppfattning i tidigare forskning inom detta fält, är att 

värde i servicemiljöer förverkligas i samverkan mellan leverantörer och kunder (Echeverri & 

Skålén 2011; Prahalad & Ramaswamy 2004) och att tillfredsställelsen med en produkt/tjänst delvis 

beror på den övergripande passformen (Solomon & Buchanan 1991; Strandvik et al. 2012). Därför 

tolkar vi det som att beslutet att installera sparduschar bör vara väl genomtänkt och anpassat efter 

de gäster som besöker de specifika hotellen. Vi vill dock poängtera att just denna 

hållbarhetsorienterade aktivitet är omdebatterad. Exempelvis konstaterar Berezan et al. (2013) i sin 

studie att sparduschar är en aktivitet som i många fall påverkar gästers hotellupplevelse negativt 

(Berezan et al. 2013). 

 

Vidare ska vi nu återgå till fråga 13 i enkäten, där respondenterna fick ange vilka 

hållbarhetsorienterade aktiviteter som de ansåg att hotell bör arbeta med. Resultaten visar att 81 % 

av deltagarna ansåg att hotell bör arbeta med återanvändning av handdukar. Det vill säga att 

handduken endast byts ut om gästen i fråga har lagt den på golvet, annars kan gästen tänka sig att 

använda den en gång till.  
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Detta var även den aktivitet som flest respondenter ansåg att hotell bör arbeta med. I relation till 

detta visar resultaten intressant nog att en mindre andel (68 %) av deltagarna ansåg att hotellen bör 

arbeta med återanvändning av sängkläder. Det vill säga att sängen inte bäddas ren med nya lakan 

varje dag (se figur 4:9). Berezan et al. (2013) poängterar bland annat att gäster önskar vissa 

hållbara aktiviteter och att de är villiga att acceptera några mindre besvär för att stödja 

hållbarhetsarbetet (Berezan et al. 2013). En reflektion från vår sida utifrån detta resonemang är att 

det besvär som uppstår när gästerna ska återanvända sin handduk är mycket litet och det är 

dessutom frivilligt. Dessa resultat kan således bero på att återanvändning av sängkläder inte är 

frivilligt på de flesta hotell idag. Det är endast en policy som många hotell har implementerat.  

 

Howat och Assaker (2013) samt Yu et al. (2014) visar fortsättningsvis att en god servicekvalitet 

stärker gästens upplevda värde. Om gästerna spenderar mindre pengar, tid och energi i relation till 

servicen de får, kommer gästerna att uppfatta en högre nivå av upplevt värde (Howat & Assaker 

2013; Yu et al. 2014). Att gästen aktivt ska be hotellpersonal att byta sängkläder kan även upplevas 

som en större ansträngning, jämfört med att kunna kommunicera sitt önskemål genom att bara 

lägga handduken på ombedd plats. Detta skulle också kunna vara en förklaring till varför hela 74,5 

% av respondenterna ansåg att hotell bör arbeta med LED-lampor på rummen (se figur 4:9), då 

detta inte heller innebär någon ansträngning för gästerna. För att få en djupare förståelse för hur 

gäster ser på hållbarhetsorienterade aktiviteter i en hotellkontext, kommer vi nu att gå över till 

analysens andra del. 

4.3 Hur påverkar miljödebatten i samhället gästernas syn på 
hållbarhetsorienterade aktiviteter? 

I denna del av arbetet kommer vi att analysera de enkätfrågor som berör hur miljödebatten i 

samhället bidrar till gästers attityd gentemot dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska 

hotell. Vi kommer nu att presentera resultat från frågorna 11, 14 och 15 i enkäten (se bilaga 3) och 

analysera dem i relation till uppsatsens syfte och den aktuella frågeställningen.  
 

Till att börja med kan vi utifrån svaren från fråga 11 notera att cirka 32 % av respondenterna anser 

att de i mycket hög grad har blivit mer miljömedvetna de senaste åren. Cirka 46 % av deltagarna 

anser att de i ganska hög grad har blivit mer miljömedvetna de senaste åren (se figur 4:10). 

Därmed kan vi utläsa att majoriteten av respondenterna anser att de har blivit mer miljömedvetna 

under de senaste åren. 
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 Figur 4:10 Fråga 11. Anser du att du har blivit mer miljömedveten de senaste åren? 
 

För att undersöka om en ökad miljömedvetenhet visar skillnader i svaren angående upplevd kvalitet 

i fråga 14, filtrerade vi svaren efter de respondenter som ansåg att deras miljömedvetenhet har ökat 

i mycket hög grad (se figur 4:11).  

 
Figur 4:11 Fråga 14. Filtrerad efter respondenter som i hög grad anser att de har 

blivit mer miljömedvetna de senaste åren. 

 

Resultaten visar att det aritmetiska medelvärdet ökar något för samtliga aktiviteter, bortsett från 

arbetet med LED-lampor som istället gör en ytterst liten minskning (från 4,61 till 4,60). Ökningen 

för sparduschar är dock marginell och visade endast en ökning från 3,70 till 3,76 efter filtreringen. 

En av de största skillnaderna som vi vill belysa är aktiviteten påfyllningsbara tvålpumpar istället 

för mindre engångsförpackningar, där det aritmetiska medelvärdet ökade från 4,29 till 4,83 efter 

filtreringen. Även aktiviteterna ekologisk frukost och påfyllningsbara hygienartiklar istället för 

mindre engångsförpackningar (schampo & balsam) visar på en ökning efter filtreringen (se figur 

4:11). I detta sammanhang är det relevant att framhäva en av Prud’homme och Raymonds (2013) 

slutsatser. De menar att kundnöjdhet påverkas positivt av hotells arbete med hållbarhetsutveckling 

(Prud’homme & Raymond 2013).  
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Vi vill poängtera att det inte går att dra liknande slutsatser i denna studie, då majoriteten av 

aktiviteternas medelvärden ligger inom ramen för värde 4. Det indikerar att aktiviteterna varken 

höjer eller sänker kvaliteten på hotellvistelsen för dessa respondenter. Genom att använda oss av 

tidigare forskning på fältet kan vi få en större förståelse för varför respondenterna som ansåg att 

deras miljömedvetenhet hade ökat i mycket hög grad, inte betraktade de dagliga 

hållbarhetsorienterade aktiviteterna som kvalitetshöjande i någon större utsträckning. Luchs et al. 

(2015) belyser att om konsumenten inte känner ett personligt ansvar för att göra mer hållbara val, 

kan han eller hon välja ett mindre hållbart alternativ trots att deras faktiska attityder gentemot 

hållbarhet är positiva (Luchs et al 2015). Vi anser att hotellvistelser kan vara ett exempel på 

sammanhang där individen inte uppfattar hur det personliga agerandet bidrar till stora 

miljöbelastningar, då gästen inte ser verksamhetens helhet. Vi tolkar detta som en bidragande 

faktor till varför gäster många gånger inte känner sig personligen ansvariga för hållbarhetsarbetet. 

Även om konsumenten självklart har ett eget ansvar för sin konsumtion är det centralt att framhäva 

ytterligare ett resonemang av Luchs et al. (2015). De menar att företag bör undvika att placera allt 

ansvar på konsumenten och bör istället överväga hur man kan uppnå ett ansvarsfullt 

hållbarhetsarbete som en gemensam utmaning med ömsesidigt engagemang (Luchs et al. 2015, s. 

1463). I enighet med författarnas resonemang anser vi att hotellen bör förmedla en helhetsbild av 

de miljömässiga konsekvenserna som verksamheten skapar, men även framhäva hur gästens 

beteende bidrar till dessa konsekvenser, för att uppnå ett samarbete mellan organisation och gäst. 

 

Vidare vill vi framhäva några av de huvudsakliga teoretiska anledningarna till varför 

hotellverksamheter idag väljer att arbeta med hållbarhetsorienterade aktiviteter. Stoddard et al. 

(2012) menar att företags hållbarhetsarbete drivs av att specifika marknader i stor utsträckning är 

ansvariga för höga sociala- och miljörelaterade kostnader (Stoddard et al. 2012). I relation till detta 

belyser Weaver (2010) att företag kan bli mer konkurrenskraftiga om de framställer strategier 

utifrån TBL. Författaren menar även att vår globaliserade värld har resulterat i en ökad konkurrens 

och att tjänsteverksamheter verkar inom en utsatt bransch. Han menar att de organisationer som 

inte utvecklar strategier utifrån TBL, riskerar att bli utkonkurrerade av deras konkurrenter som med 

stor sannolikhet har lägre driftskostnader, lägre personalomsättning och en stark image som 

tillsammans gör att de blir mer konkurrenskraftiga. Assaf et al. (2012) poängterar även att 

miljöaspekten var den aspekt av TBL som bidrog mest till hotellets ökade effektivitet (Assaf et al. 

2012). Fördelarna med att implementera hållbarhetsorienterade strategier är således många för 

hotellverksamheter. Det är dock relevant att, i en servicemiljö, fråga sig hur gästerna upplever det.  
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I relation till detta är det intressant att diskutera den sista frågan i enkäten, där deltagarna fick svara 

på varför de trodde att hotell i Sverige arbetar med hållbarhetsorienterade aktiviteter (se figur 4:12). 

Resultatet från frågan visar att lika många deltagare valde alternativet instämmer helt på 

påståendena för att ta hänsyn till miljön och för att minimera hotellens kostnader. Sett till 

medelvärdet så är det även dessa två alternativ som flest deltagare instämmer med. Empirin visar 

att gästerna är medvetna om att hotellens hållbarhetsarbete bidrar till reducerade kostnader. 

Analyserar vi detta utfall utifrån den tidigare nämnda teorin kommer vi fram till frågan: Vad tjänar 

gästerna på det? 

 
Figur 4:12 Fråga 15. Varför tror du att hotell i Sverige arbetar med  

tidigare nämnda hållbarhetsorienterade aktiviteter? 

 

Återigen vill vi framhäva Kirks (1998) resonemang där han belyser att det finns verksamheter i 

hotellbranschen som endast implementerar de hållbarhetsarbeten som resulterar i väsentliga 

finansiella fördelar (Kirk 1998). Det poängteras dock i forskningen att det finns stora risker med att 

låta hållbarhetsarbetet upplevas som tvivelaktigt eller otydligt. Rahman et al. (2015) visar i sin 

studie att om gästen upplever att hotellet har en baktanke med sitt miljöarbete, bidrar detta till att 

gästen misstror och därför även ifrågasätter ändamålet med aktiviteterna (Rahman et al. 2015). Vi 

anser därför att det är oerhört viktigt för hotellverksamheter att de kommunicerar syftet med sina 

hållbarhetsorienterade aktiviteter på ett tydligt sätt och framhäver de positiva aspekterna av arbetet 

som aktiviteterna genererar. Żak (2015) beskriver att ett företag som agerar enligt TBL arbetar för 

att minimera resurserna som företaget använder i sin verksamhet och den mängd biprodukter som 

verksamheten genererar. Författaren menar även att ansvaret för den naturliga miljön yttrar sig i 

bolagets åtaganden i hållbara, miljövänliga praktiker. En verksamhet som utgår i från TBL försöker 

bevara den naturliga miljön samt begränsa företagets inverkan på, eller åtminstone inte skada, 

miljön (Żak 2015).  
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Vi tolkar det som att denna information bör vara det primära i hotellens hållbarhetsorienterade 

kommunikation, då kunskapen bidrar till en större förståelse för varför en aktivitet är 

implementerad. I likhet med detta konstaterar även Rahman et al. (2015) att hotellverksamheter 

idag måste vara försiktigare gällande de hållbara aktiviteterna som de implementerar samt hur de 

marknadsför dessa aktiviteter (Rahman et al. 2015), vilket stödjer vår tolkning. 

 

För att fördjupa detta resonemang studerar vi frågorna 14 och 15 parallellt. Enkätsvaren från fråga 

15 visar att 45 % av respondenterna i vår studie tror att svenska hotell idag arbetar med 

hållbarhetsorienterade aktiviteter för att minimera sina kostnader, vilket är en relativt hög andel (se 

figur 4:12). Om vi även går tillbaka till frågan om upplevd kvalitet visade resultaten att 

sparduschar var den aktivitet som i störst utsträckning bidrog till en sänkt kvalitet på 

hotellvistelsen (se figur 4:8). Delmas och Burbano (2011) poängterar att om ett företag kombinerar 

dåliga miljömässiga prestationer med en positiv kommunikation om sitt miljöarbete, kan detta 

agerande beskrivas som greenwashing. Detta kan skapa ett vilseledande positivt intryck av en 

verksamhets totala miljörepresentation (Delmas & Burbano 2011, s. 67). Utifrån detta resultat 

tolkar vi det som att den hållbarsorienterade aktiviteten sparduschar kan ifrågasättas eller betvivlas 

av gästerna då det kan uppfattas som att aktiviteten primärt innebär en ekonomisk besparing, och 

inte ett ansvarstagande beteende, från hotellens sida. Således hade kunskap om varför aktiviteterna 

är implementerade kunnat bidra till en större förståelse och möjligtvis ett annorlunda resultat. 

 

Avslutningsvis påpekar Miniero et al. (2014) att konsumenter inte verkar vara fullt lika medvetna 

om hur brådskande det är att anpassa sig till nya hållbara beteenden till skillnad från regeringar, 

beslutsfattare och företag. Vidare framhäver författarna att även om konsumenterna värdesätter 

miljövänliga produkter, så överensstämmer inte konsumtionen med deras värderingar (Miniero et 

al. 2014). Detta resonemang har legat till grund för uppsatsens tredje frågeställning, nämligen hur 

gästernas syn på hållbarhetsorienterade aktiviteter påverkas av deras värderingar och vardagliga 

vanor. Vi anser att detta kommer att hjälpa oss att besvara uppsatsens syfte och vi kommer därför 

fortsättningsvis att behandla detta i analysens fjärde och sista del. 
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4.4 Hur påverkas synen på dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter av 
gästernas värderingar och vardagliga vanor? 

I analysens sista del kommer vi nu att undersöka respondenternas personliga värderingar och deras 

vardagliga vanor i relation till deras åsikter om hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska hotell. 

Här studerar vi först respondenternas övergripande åsikter om hållbarhetsorienterade aktiviteter på 

svenska hotell (frågorna 9-11) och därefter fokuserar vi primärt på frågorna 8, 13 och 14 (se bilaga 

3). 

 

Inledningsvis vill vi framhäva svaren från tre frågor i enkäten som visar respondenternas 

övergripande åsikter om hållbarhetsämnet. Det går utifrån dessa resultat att konstatera att det är 

ytterst få respondenter som generellt sett har en negativ inställning till hållbarhetsutvecklingen. Det 

är exempelvis endast 9 % som har valt svarsalternativen obefintligt eller svagt, på frågan Hur stort 

är ditt allmänna intresse för miljö-och hållbarhetsfrågor? (se figur 4:13 i bilaga 1). 

Fortsättningsvis är det endast 4,5 % som har valt svarsalternativet inte alls viktigt på frågan Hur 

viktigt är det för dig att köpa ekologiska råvaror? (se figur 4:14 i bilaga 1). I likhet med 

ovanstående är det knappt 4 % som inte alls anser sig ha blivit mer miljömedvetna de senaste åren 

(se figur 4:10). Vi vill i detta sammanhang framföra Bohdanowiczs (2006) slutsatser. Författaren 

kom fram till att hotellbranschen i Skandinavien präglas av en grön image, vilket tydligt speglar av 

sig på svenska hotell. Författaren poängterar även att svenskar i stor utsträckning är miljömedvetna 

och att de besitter kunskap om hur miljön påverkas av vårt agerande (Bohdanowicz 2006, s. 678). I 

relation till detta anser vi det vara relevant att se om denna kunskap och medvetenhet speglar av sig 

på gästernas konsumtionsbeteende i en hotellkontext. Detta är värt att genomgående beakta i denna 

analys, eftersom den behandlar respondenternas värderingar och vardagliga vanor. 

 

Vidare är det intressant att studera svaren i fråga 8 (se figur 4:15). Här kan vi utläsa att cirka 66 % 

instämmer helt med påståendet jag tycker det är viktigt att källsortera hemma. Det går även att se 

att mindre än 5 % av respondenterna har valt alternativen instämmer inte eller instämmer inte alls. 
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Figur 4:15 Fråga 8. Välj det svar som passar bäst in på dig. 

 

Filtrerar vi sedan fråga 13, som handlade om vilka hållbarhetsorienterade aktiviteter deltagarna 

tyckte att hotell bör arbeta med, efter de som instämde helt med påståendet om källsortering i fråga 

8 upptäcker vi någonting anmärkningsvärt. En så pass stor siffra som 35 % av dessa respondenter 

anser att hotell inte bör ha papperskorgar som möjliggör källsortering på rummen. Vi vill även 

förtydliga att denna aktivitet inte kommer förrän på plats 7 av 10 (se figur 4:16), vilket tyder på att 

detta inte är en uppskattad aktivitet. Som vi tidigare nämnt visar forskning att det finns ett gap 

mellan en generellt sett stark positiv attityd som konsumenter delar gentemot hållbart 

konsumtionsbeteende, jämfört med de relativt låga nivåerna av observerade hållbara 

konsumtionsbeteenden (Luchs et al. 2015; Phipps et al. 2013; Prothero et al. 2011). Detta skulle 

kunna vara en förklaring till att hotellgäster inte bär med sig sina vardagliga beteenden in i 

konsumtionssituationen. Kopplat till detta är det även relevant att ytterligare en gång framhäva 

Luchs et al. (2015) resonemang. Författarna menar att konsumenter kan välja ett mindre hållbart 

alternativ trots deras positiva attityder mot hållbarhet, i synnerhet om de inte känner sig personligen 

ansvariga för att göra mer hållbara val. En möjlig förklaring till det filtrerade resultatet i fråga 13 

kan därmed vara att respondenterna känner sig mer ansvariga för sitt beteende i hemmet, och att det 

därför även är viktigare, än det beteende som framkommer på ett hotell. Ytterligare en reflektion 

som vi har gjort är att miljöansvaret under en hotellvistelse är fördelat mellan gästen och hotellet i 

fråga, vilket kan bidra till att gästen inte visar ett lika stort ansvarstagande i dessa situationer. 
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Fortsättningsvis är det även intressant att lyfta fram begreppet sociala normer i relation till denna 

empiri. Cialdini et al. (1991) poängterar att när konsumenter förstår att nya konsumtionsmönster 

och förhållningssätt växer fram, får de information om deskriptiva normer, det vill säga hur de 

flesta människor beter sig i en viss situation. Författarna menar att deskriptiva normer motiverar 

både privata och publika beteenden genom att informera individer om vad som är ett passande 

beteende i en viss situation (Cialdini et al. 1991). Stora mängder forskning visar även att beteendet 

hos andra i en social kontext formar individers ansvarstagande (Goldstein et al. 2007; Griskevicius 

et al. 2006; Hastie & Kameda 2005). Med utgångspunkt i det tidigare nämnda empiriska materialet 

(se figur 4:16), framstår det publika beteendet som viktigare för respondenterna, än det som sker på 

hotellrummet. Detta skulle således kunna innebära att vårt utfall avviker från dessa teorier. För att 

fördjupa vår tidigare tolkning vill vi påstå att respondenterna kan känna sig mer ansvariga för sitt 

beteende i hemmet och att det skulle kunna bero på att beteendet i hemmet blir mer synligt och 

således viktigare än det som sker på ett hotell. I hemmet bär även konsumenten allt ansvar för att 

källsorteringen ska skötas korrekt, och under en hotellvistelse delas ansvaret med hotellet. 

 

 
Figur 4:16 Fråga 13. Filtrerad efter de respondenter som instämmer helt med påståendet;  

jag tycker det är viktigt att källsortera hemma. 
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Vi ska nu fördjupa oss i fråga nio, som handlade om hur viktigt det var för respondenterna att köpa 

ekologiska råvaror hemma. Här kan vi konstatera att majoriteten (cirka 62 %) av deltagarna anser 

att det är viktigt att köpa ekologiskt (se figur 4:14 i bilaga 1). Samtidigt är det därmed även ett 

ganska stor antal som inte tycker att det är speciellt viktigt att köpa ekologiska råvaror.  

Vi valde därför att titta på vad de cirka 33 % av deltagarna, som inte tyckte det var särskilt viktigt 

att köpa ekologiska råvaror hemma, svarade i fråga 14 (se figur 4:17) och där kunde vi identifiera 

en anmärkningsvärd avvikelse. Med hjälp av medelvärdet, som ligger på cirka 5, kan vi utläsa att 

dessa respondenter anser att ekologiska alternativ på frukosten i viss mån höjer kvaliteten på deras 

vistelse. Chang (2008) belyser att i en hotellkontext påverkar servicekvaliteten kundvärdet markant 

samt att kundvärdet ökar ihop med servicekvaliteten. Även Zeithaml (1988) menar att det finns ett 

betydande positivt samband mellan servicekvalitet och upplevt värde (Zeithaml 1988). Utifrån 

detta kan vi även använda oss av Grönroos (2008) resonemang om värde. Han menar att 

värdeskapande innebär en process som ökar kundens välbefinnande, så att kunden får det bättre i 

någon mening (Grönroos 2008). Vi menar att den empiriska avvikelsen skulle kunna förklaras med 

att ekologiska råvaror i hemmet ofta innebär en högre kostnad. Dock kan det vara så att denna 

kostnad inte uppfattas på samma sätt när gästen äter frukost på hotell, då frukosten på svenska 

hotell vanligtvis är inkluderad i totalpriset. I relation till de resterande aktiviteterna kan den 

ekologiska frukosten således upplevas som en kvalitetshöjande faktor, vilket leder till mervärde för 

gästen.  

 
Figur 4:17 Fråga 14. Filtrerad efter de respondenter som ansåg  

att det inte var särskilt viktigt att köpa ekologiska råvaror. 
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I relation till kostnadsdiskussionen är det även intressant att studera variabeln pris i fråga 12 (se 

figur 4:18 i bilaga 1). Tidigare forskningsresultat av Gabbie och O’ Neill (1996) visar att kunder i 

större utsträckning kräver valuta för pengarna, både när det gäller pris och kvalitet på den produkt 

eller tjänst som erbjuds (Gabbie & O’ Neill 1996). Även Slater (1997) poängterar att kunder kräver 

allt mer och att de förväntar sig ett kundvärde utöver det vanliga för en allt mindre peng (Slater 

1997). Dock visar svaren från fråga 12 i denna studie ett avvikande resultat. Genom att studera 

svarsalternativet mycket viktigt kan vi utläsa att de som känner mycket positivt för hotellens olika 

kriterier, anser att både läge och personal är viktigare än prissättning (se figur 4:18 i bilaga 1). 

Zeithaml (1988) menar att upplevt kundvärde är ett resultat av en jämförelse mellan kundens 

upplevda fördelar och kostnader (Zeithaml 1988). Det går att tolka resultatet från denna fråga som 

att deltagarna anser att hotellets läge och dess personal genererar mer fördelar än vad ett lågt pris 

gör. Vi har dock reflekterat över hur resultaten hade förändrats om frågan hade formulerats på ett 

annat sätt. Om frågan hade inneburit att gästen ifråga skulle behöva betala ett högre pris för 

exempelvis en ekologisk frukost, hade resultaten antagligen sett annorlunda ut. 

 

För att möjliggöra en fördjupning av analysen angående respondenternas värderingar och 

vardagliga vanor, ska vi nu diskutera svaren från fråga 10. Här kan vi urskilja att nästan 43 % av 

respondenterna anser att deras miljömedvetenhet är måttlig (se figur 4:13 i bilaga 1). Detta kan 

vara en anledning till resultaten i fråga 14, som är relaterad till hur hållbarhetsorienterade 

aktiviteter påverkar kvaliteten på hotellvistelsen. Resultaten i den frågan visade att majoriteten av 

respondenterna ansåg att samtliga hållbarhetsorienterade aktiviteter varken höjer eller sänker 

kvaliteten (se figur 4:8). Chen (2015) belyser att hotellgästers ansvarsfulla beteende i deras vardag 

påverkar deras kriterier i val av hotell, inklusive kriterierna för hållbar utveckling (Chen 2015). En 

tolkning från vår sida är att det kan vara så att gästernas allmänna intresse för miljö och hållbarhet 

bör vara mycket stort för att dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter ska få en betydande positiv 

effekt på den upplevda kvaliteten för gästen. Fortsättningsvis menar Bitner (1992) att begreppet 

servicekvalitet ofta betraktats som en kognitiv process, där det centrala är konsumentens 

bedömning av tjänsten (Bitner 1992) och Lo et al. (2015) belyser att konsumenterna granskar hela 

serviceprocessen, för att sedan jämföra samtliga aspekter med sina förväntningar. Kunderna skapar 

således en logisk grund för att kunna göra en helhetsbedömning och därför anser forskarna att 

tjänsters kvalitet värderas genom en kognitiv, snarare än affektiv, bedömning (Lo et al. 2015). 

Utifrån det empiriska resultatet och det teoretiska resonemanget tolkar vi det som att i takt med att 

gästers förståelse och medvetenhet för miljömässiga konsekvenser ökar, kan upplevelsen av 

hållbarhetsorienterade aktiviteter komma att förändras i en positiv riktning. 
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Avslutningsvis vill vi framföra Nasution och Mavondos (2008) resonemang. De menar att det finns 

betydande skillnader mellan hur hotellchefer och gäster uppfattar kundvärde. Författarna 

poängterar att cheferna många gånger tror att de levererar bra kundvärde i förhållande till vad 

kunderna betalar (Nasution & Mavondo 2008, s. 210). Många av hotellkedjorna på den svenska 

marknaden uttrycker i sin externa marknadskommunikation att deras dagliga hållbarhetsorienterade 

aktiviteter är en del av kvalitetsbegreppet och menar att det genererar kundvärde (Liseberg hemsida 

2016; Best Western hemsida 2016; Elite Hotels hemsida 2016; Nordic Choice Hotels hemsida 

2016a). Det är återigen centralt att undersöka det empiriska materialet från fråga 14, där 

majoriteten av respondenterna ansåg att de hållbarhetsorienterade aktiviteterna varken höjde eller 

sänkte kvaliteten (se figur 4:8). Banki et al. (2016) hävdar att hotellchefer, i konkurrenskraftiga 

hotellmiljöer, inte enbart bör fokusera på servicekvalitet då kvalitet bara är en del av gästens 

tillfredsställelse. Författarna påvisar dock att hotellchefer måste fastställa en standard på kvaliteten 

som garanterar en bra servicekvalitet, då detta kommer att bidra till ett ökat upplevt värde (Banki et 

al. 2016). Angående relationen mellan kvalitet och värde visar Gallarza et al. (2015) att det finns ett 

mönster inom hotellindustrin. De menar att servicekvalitet är en stark föregångare till upplevt värde 

(Gallarza et al. 2015). I detta sammanhang menar Grönroos (2008) att det är företagets ansvar att 

stödja kundens värdeskapande (Grönroos 2008). Den tolkning vi vill framföra utifrån detta grundar 

sig i att hotellen konkret bör förmedla värdet som dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteterna 

genererar och genom detta stödja gästen i dennes värdeskapande process. 

 

5. Avslutning  

I denna del kommer vi inledningsvis att presentera och redogöra för de slutsatser vi har kommit 

fram till under arbetets gång och använda dessa slutsatser för att explicit besvara våra 

frågeställningar och därigenom uppsatsens syfte. Vidare återkopplar vi till vår problemdiskussion, 

för att sedan framföra intressanta reflektioner som har uppenbarat sig under arbetets gång. 

Avslutningsvis presenterar vi även förslag på framtida forskningsområden. 

5.1 Slutsatser och diskussion 

För att besvara våra frågeställningar kommer vi inledningsvis att, utifrån respektive frågeställning, 

presentera de slutsatser som vi under arbetets gång har kommit fram till. Vi kommer därefter att 

svara på uppsatsens syfte med hjälp av de besvarade frågeställningarna. 
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5.1.1 Svar på första frågeställningen  
Den aktivitet som visar det högsta värdet i denna studie, som tenderar att i viss mån höja kvaliteten 

för deltagarna, är en ekologisk frukost. Den aktivitet som visade det lägsta värdet, och då i viss 

mån sänkte kvaliteten var sparduschar. Detta är slutsatser som vi har kunnat dra, men tyvärr är det 

inte så enkelt.  
 

Resultaten kan tolkas som att om den hållbarhetsorienterade aktiviteten inte påverkar det pris som 

gästen ska betala, är aktiviteten i sig en kvalitetshöjande faktor. Detta utfall kan bero på att det 

finns ett gap mellan gästernas attityd mot hållbarhetsorienterade aktiviteter och deras faktiska 

beteende. Vi anser det dock relevant att återigen poängtera att servicekvalitet är en subjektiv 

upplevelse och att resultaten därför påverkas av de specifika respondenternas preferenser.  
 

Angående sparduschar tolkar vi resultatet som att hotells hållbarhetsarbeten kan få en motsatt 

effekt gentemot det som hotellen önskar. Istället för att framstå som en ansvarstagande verksamhet, 

kan vissa gäster uppfatta det som att hotellets agerande inkräktar på deras bekvämlighet. Därför 

tolkar vi det som att beslutet att installera sparduschar bör vara väl genomtänkt och anpassat efter 

den målgrupp som besöker det specifika hotellet. Fortsättningsvis vill vi poängtera att det besvär 

som gästerna upplever för att delta i hållbarhetsarbetet bör vara mycket litet, för att aktiviteterna 

inte ska komma att påverka servicekvaliteten negativt. Det är även viktigt att aktiviteterna är 

frivilliga för gästen, för att han eller hon inte ska känna sig tvingad att delta i hållbarhetsarbetet.  

 

Avslutningsvis blir gästens subjektiva uppfattning om vad servicekvalitet innebär grundläggande i 

detta sammanhang, då uppfattningen skiljer sig åt beroende på vilken gäst som tar del av 

serviceerbjudandet. Detta gör diskussionen väldigt problematisk och individuell. Vi anser därför att 

hotellverksamheter idag aktivt bör arbeta för att gästen ska se hållbarhetsorienterade aktiviteter 

som en del av kvalitetsbegreppet och som en faktor för att uppnå en högre nivå av servicekvalitet. 

Vi anser alltså att dessa aktiviteter bör utgöra någonting utöver det vanliga och att de därmed inte 

bör vara en integrerad del av serviceerbjudandet. Annars kan hållbarhetsarbetet försvåras och 

utvecklingen hämmas. 
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5.1.2 Svar på andra frågeställningen  
Miljödebatten i samhället verkar ha påverkat gästernas syn på dagliga hållbarhetsorienterade 

aktiviteter positivt. Vi kunde dock dra slutsatsen att hotellvistelser kan vara ett exempel på 

sammanhang där individen inte uppfattar hur det personliga agerandet bidrar till stora 

miljöbelastningar, då gästen inte ser verksamhetens helhet. Vi tolkar detta som en bidragande 

faktor till att gäster många gånger inte känner sig personligen ansvariga för hållbarhetsarbetet på 

hotell. Vi anser att hotellen bör förmedla en helhetsbild av de miljömässiga konsekvenserna som 

verksamheten genererar, men även framhäva hur gästens eget beteende bidrar till dessa 

konsekvenser, för att uppnå ett samarbete mellan organisation och gäst. Vidare kan vi utifrån vårt 

resultat konstatera att en ökad miljömedvetenhet hos gästen även kan göra gästen mer 

misstänksam. Exempelvis kan den hållbarsorienterade aktiviteten sparduschar ifrågasättas eller 

betvivlas av gästerna då aktiviteten primärt kan uppfattas som en ekonomisk besparing, och inte 

som ett ansvarstagande beteende, från hotellens sida. Slutligen visade empirin att gästerna är 

medvetna om att hotells hållbarhetsarbete bidrar till reducerade kostnader. Hotell idag bör därför 

kommunicera syftet med sina hållbarhetsorienterade aktiviteter genom att förse gästerna med 

kunskap och framhäva de positiva aspekterna som aktiviteterna genererar. Denna information bör 

vara det primära i ett hotells hållbarhetsorienterade kommunikation, då det bidrar till en större 

förståelse för varför aktiviteten är implementerad. 

5.1.3 Svar på tredje frågeställningen  
Våra resultat tyder på att gästernas värderingar och vardagliga vanor inte påverkar synen på 

hållbarhetsorienterade aktiviteter. En slutsats som vi kunde dra var att det publika beteendet skulle 

kunna vara viktigare för respondenterna än det som sker på hotellrummet. För att fördjupa detta vill 

vi påstå att respondenterna känner sig mer ansvariga för sitt beteende i hemmet, och att det skulle 

kunna bero på att beteendet i hemmet blir mer synligt och således viktigare, än det som sker på ett 

hotell. Miljöansvaret under en hotellvistelse är även fördelat mellan gästen och hotellet i fråga, 

vilket kan bidra till att gästen inte känner ett lika stort ansvarstagande i dessa situationer. I hemmet 

bär konsumenten allt ansvar för att exempelvis källsorteringen ska skötas korrekt och under en 

hotellvistelse delas ansvaret med hotellet. 
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Avslutningsvis tolkar vi resultaten som att gästerna inte vill betala ett högre pris för hållbarhet, men 

i relation till de andra aktiviteterna kan en ekologisk frukost upplevas som ett mervärde för gästen. 

Paradoxalt nog kunde vi dra slutsatsen att respondenterna är mindre priskänsliga än vad tidigare 

forskare på fältet har observerat. En tolkning utifrån resultaten är att i takt med att gästers förståelse 

och medvetenhet för miljömässiga konsekvenser ökar, kan upplevelsen av hållbarhetsorienterade 

aktiviteter komma att förändras i en positiv riktning. Då utfallet av studien flertalet gånger visade 

att de dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteterna varken höjer eller säker kvaliteten, vill vi påstå 

att hotellen tydligt och konkret bör förmedla värdet som aktiviteterna genererar och genom detta 

stödja gästen i dennes värdeskapande process.  

5.1.4 Besvarande av syfte 
I detta arbete har vi inledningsvis belyst att hållbarhet är högaktuellt idag och att utvecklingen på 

forskningsfältet går snabbt framåt. Vi poängterade även att hotell bör förmedla sina dagliga 

hållbarhetsorienterade aktiviteter på ett sådant sätt att det bidrar till ett ytterligare värde för gästen, 

eller åtminstone på ett sätt så att det inte påverkar gästens upplevelse negativt, för att de ska kunna 

minska sin klimatbelastning och samtidigt behålla servicekvaliteten. Vi menade att om hotellen 

lyckas med detta kan det resultera i välbehövda konkurrensfördelar på en redan konkurrensutsatt 

marknad. Problemet vi har behandlat i denna uppsats är alltså om hotellens dagliga 

hållbarhetsorienterade aktiviteter faktiskt leder till en ökad upplevd kvalitet för gästen eller inte. 

 

Syftet med denna uppsats har därför varit att undersöka hur dagliga hållbarhetsorienterade 

aktiviteter på svenska hotell påverkar den upplevda kvaliteten på gästernas hotellvistelse och 

varför. Då ämnet vi har studerat kräver att man tar hänsyn till många olika faktorer, har det inte 

varit möjligt att ge ett konkret och rakt svar på vilka aktiviteter som bidrar till en högre eller lägre 

upplevd kvalitet. Vi kom istället fram till att majoriteten av dessa aktiviteter varken höjde eller 

sänkte kvaliteten på gästernas hotellvistelse. För att besvara frågan varför det är på detta vis, har vi 

med hjälp av våra frågeställningar identifierat ett antal faktorer som påverkar gästens syn på 

dagliga hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska hotell. 

 

Inledningsvis vill vi framföra att vissa hållbarhetsorienterade aktiviteter kan upplevas inkräkta på 

gästens bekvämlighet. Att vissa aktiviteter uppfattas som besvärliga och ofrånkomliga, kan också 

vara anledningar till varför respondenterna tyckte som de gjorde. Våra resultat antyder även att de 

hållbarhetsorienterade aktiviteterna idag inte är någonting utöver det vanliga, vilket kan vara en 

förklaring till varför aktiviteterna varken upplevdes höja eller sänka kvaliteten på hotellvistelsen. 



 40 

Vidare vill vi belysa att miljödebatten i samhället verkar ha influerat gästernas syn på dagliga 

hållbarhetsorienterade aktiviteter positivt. Dock visar resultaten att gästerna inte verkar känna sig 

personligen ansvariga för sina konsumtionsbeteenden under vistelsen, vilket kan bero på ett 

bristande helhetsperspektiv på hotellverksamheters negativa inverkan på miljön. Hotell idag bör 

därför kommunicera syftet med sina hållbarhetsorienterade aktiviteter genom att förse gästerna 

med kunskap och framhäva de positiva aspekterna som aktiviteterna genererar. Denna information 

bör vara det primära i ett hotells hållbarhetsorienterade kommunikation, då det ger en större 

förståelse för varför aktiviteten är implementerad. Detta bidrar i sin tur till att hotellen kan undvika 

att missförstånd uppstår då hotellens intentioner tydligt framgår för gästen. Fortsättningsvis tyder 

våra resultat på att gästernas värderingar och vardagliga vanor inte påverkar synen på 

hållbarhetsorienterade aktiviteter. Detta kan bero på att gästernas attityd mot hur de anser att man 

bör konsumera inte stämmer överens med deras faktiska beteende i konsumtionssituationen. Men 

vi vill dock poängtera att detta kan komma att förändras i takt med att gästernas medvetenhet och 

förståelse för miljömässiga konsekvenser ökar. 

 

I relation till problemdiskussionen har vi kommit fram till att hotell idag bör förmedla en 

helhetsbild av de miljömässiga konsekvenserna som verksamheten skapar. Men även framhäva hur 

gästens beteende bidrar till dessa konsekvenser för att uppnå ett samarbete mellan organisation och 

gäst, och genom detta inkludera hållbarhetsarbetet i kvalitetsbegreppet. 

5.2 Slutreflektion 

Vi har under arbetets gång reflekterat över varför den tidigare forskningen på fältet många gånger 

visar olika resultat. Det finns ett flertal motsägelser och avvikelser i de resultat vi har studerat, 

vilket vi anser är viktigt att förtydliga. Vi skulle vilja påstå att detta kan bero på den subjektivitet 

som präglar kvalitetsbegreppet. 
 

Utifrån våra resultat kunde vi konstatera att majoriteten av respondenterna i studien bodde mellan 

1-7 nätter på svenska hotell i snitt per år samt att majoriteten var fritidsresenärer. Här kan vi 

reflektera över möjligheten att dessa gäster inte vill, alternativt inte orkar bry sig om miljö- och 

hållbarhetsarbeten när de är på semester. Om en gäst inte bor fler än sju nätter på hotell, på ett helt 

år, är det tänkbart att han eller hon bryr sig betydligt mer om miljön under de resterande 358 

dagarna på året - men att ledigheten värderas högt och att det därför inte finns rum för några 

måsten och krav under hotellvistelsen. 
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Ytterligare en fundering från vår sida är om svenskar idag kanske till och med förväntar sig att 

hotellen ska arbeta med hållbarhet. Det som hade fått människor att reagera skulle kanske istället 

vara om det inte hade existerat något miljöarbete alls från hotellens sida. Kan det vara så att ett väl 

utformat miljöarbete förutsätts idag? Fortsättningsvis har vi reflekterat över det faktum att nästan 

70 % av respondenterna i studien var kvinnor. En egen tolkning av detta har varit att fler kvinnor 

har besvarat enkäten för att de är mer intresserade av hållbarhetsfrågor. Detta kan i sin tur ha 

påverkat studiens resultat, då kvinnor anser att miljöarbetet är viktigare. 
 

Vidare kunde vi tolka vårt resultat som att svenska hotellgäster inte är villiga att ge upp för mycket 

av sin bekvämlighet till förmån för de hållbarhetsorienterade aktiviteterna. Exempelvis kunde vi 

utläsa att flertalet av respondenterna tyckte att hotell skulle arbeta med återanvändningen av 

handdukar, men att betydligt färre tyckte detsamma om sängkläderna. En reflektion från vår sida är 

att hotellen bör se till att det är frivilligt. Därför skulle en tänkbar förbättring av just denna 

hållbarhetsorienterade aktivitet kunna vara att gästen på ett enkelt och smidigt sätt kunde signalera 

att han eller hon vill få nya sängkläder, i likhet med hur gäster idag visar att de vill ha en ny 

handduk. Om hotellen hade informerat gästerna på ett liknande sätt som med handdukarna, där 

exempelvis en kudde på golvet signalerar att gästen vill ha nya sängkläder, tror vi att fler gäster 

uppskattat aktiviteten. Skulle hotellen även överlag motivera gästen med hjälp av kunskap om de 

olika aktiviteterna (genom exempelvis lappar eller digitala skärmar), hade detta kunnat möjliggöra 

en bättre helhetsbild om varför hotellen arbetar som de gör och måhända väcka någon gästs - eller 

fler gästers - intresse för miljön. 
 

Avslutningsvis är en ytterligare reflektion från vår sida relaterad till det faktum att gästerna är 

medvetna om att hotells hållbarhetsarbete bidrar till reducerade kostnader. Frågan vi ställer oss - 

vad tjänar gästerna på det? Vi tolkar detta som problematiskt, i synnerhet för hotellbranschen, då 

konsumenten inte får något extra som motiverar gästen till ett mer hållbart beteende. Exempelvis 

kan en miljövänlig bil leda till lägre skattebelastning, miljövänlig energi leder till lägre 

energikostnader och miljövänliga råvaror minimerar mängden farliga gifter för kroppen. Men 

under hotellvistelsen innebär hållbarhetsaktiviteterna att handdukar och lakan blir tvättade mer 

sällan, mindre vattentryck i duschen och att hygienartiklarna erbjuds i en mindre exklusiv form. 

Det finns således ingen motivationsfaktor i form av personlig vinning. Här går det att ställa sig 

frågan varför det måste finnas en personlig vinning, när det bidrar till en bättre framtid för vår 

miljö. Men om frågan ställs åt andra hållet, till hotellen, hade svaret antagligen blivit detsamma. 

Skulle de verkligen vilja implementera dessa aktiviteter om de inte tjänande någonting på det?  
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5.3 Framtida forskning 

I och med den snabba utvecklingen på detta fält är det oerhört viktigt att forskningen ständigt 

uppdateras. Det är även viktigt att ta hänsyn till att forskning som är gjord kan riskera att bli 

förlegad inom en kort tidsperiod, vilket kräver att liknande studier utförs igen. I denna studie har vi 

exempelvis observerat tendenser som tyder på att hotellgäster inte är villiga att betala ett högre pris 

för att få en hållbar hotellvistelse, vilket i och med denna snabba utveckling kan komma att 

förändras inom några år. Detta är ett relevant forskningsområde för framtida studier, då det kan få 

stor inverkan på hotellbranschens framtidsutveckling. Det kan även vara intressant att genomföra 

kvalitativa studier av ämnet i form av semistrukturerade intervjuer, för att få en djupare förståelse 

för vad som påverkar gästers syn på hållbarhetsorienterade aktiviteter på svenska hotell. Det skulle 

i framtida studier vara intressant att jämföra gästperspektivet med hur ett specifikt hotell ser på 

detta fenomen, för att få en större förståelse för huruvida deras uppfattningar stämmer överens 

och/eller skiljer sig åt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Figurer 

 

Figur 4:1 Fråga 1. Är du: man, kvinna, annat. 
 

 

 
 

Figur 4:2 Fråga 2. Hur gammal är du? 
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Figur 4:3 Fråga 3. Ange den högsta utbildningsnivå som du avslutat 
 

 

 

Figur 4:4 Fråga 4. Vilken är din huvudsysselsättning? 
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Figur 4:5 Fråga 5. Vilken är din genomsnittliga månadslön efter skatt? 

 
 

 

Figur 4:6 Fråga 6. Hur många nätter per år bor du på hotell i Sverige? 
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Figur 4:7 Fråga 7. Ange den huvudsakliga anledningen till din(a) hotellvistelse(r). 
 

 

Figur 4:13 Fråga 10. Hur stort är ditt allmänna intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor? 
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Figur 4:14 Fråga 9. Hur viktigt är det för dig att köpa ekologiska råvaror?  
 

 

 

 

Figur 4:18 Fråga 12. Hur viktiga är följande kriterier i ditt val av hotell? 
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Bilaga 2. Missivbrev 
 

Hej alla glada! 
 

Nu är det dags för mig och Michaela att skriva vårt examensarbete, och vi skulle behöva din hjälp. 

Vår uppsats kommer att handla om hur miljövänliga initiativ på svenska hotell påverkas kvaliteten 

på gästernas hotellvistelse. Vi har valt att utforma en enkät för att ta reda på detta, och genom att 

svara på den hjälper du oss att få en större förståelse för hur du som gäst uppskattar miljö- och 

hållbarhetsaktiviteter på hotell i Sverige.  

 

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och delta :) 

Det tar knappt fem minuter att fylla i enkäten och du är givetvis anonym i dina svar. 
 

Dela gärna vidare! 

Stort tack  
 

Hälsningar  

Hanna och Michaela 
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Bilaga 3. Enkät 
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