
INSPIRATION TILL 
NYA MILJÖMÅL

GREEN KEY SVERIGE

IDÉER, TIPS & MÖJLIGHETER



 

Fundera över hur ni kan mäta uppfyllnad av målen. Te.x genom att 
titta på förbrukningen av vatten, el, energi eller matsvinn från en 

årsperiod till en annan. 

 

Om ni väljer att arbeta med något av målen och/eller handlings- 

planerna - tänk på att revidera dem efter era förutsättningar så de 

blir relevanta och genomförbara i er verksamhet. 
 

Glöm inte att poängkriterier som ännu inte har uppfyllts, och 

ytterligare engagemang för att höja nivån kring uppfyllda 

obligatoriska kriterier och poängkriterier, kan sättas 

som mål/handlingsplaner. En del av förslagen i denna guide 

grundar sig på poängkriterier. 
 

Vi har delat in förslagen i de 13 områden som Green Keys kriterier 
är indelade i, så att ni lätt kan hitta inspiration kring de områden 

ni känner att ni vill utveckla ert miljö- och hållbarhetsarbete inom. 

 

Tveka inte att kontakta oss för stöd eller hjälp vid formulering av 

nya mål. Lycka till! 
 

Green Key Sverige 

admin@greenkey.se 

 

MILJÖMÅL &  

HANDLINGSPLANER
Som en del i arbetet med Green Key ska ni årligen formulera nya
miljö/hållbarhetsmål att jobba med den kommande årsperioden.

Ibland kan det vara svårt att hitta inspiration till nya mål.  
Green Key Sverige har därför tagit fram den här guiden som
inspiration inför formulering av nya mål och handlingsplaner.
Många av förslagen har tidigare satts som mål/handlingsplaner av
Green Key-märkta anläggningar.  
 

Tänk på att sätta minst tre nya, om möjligt mätbara mål i antal
eller procent inom olika områden. Ett mål kan också vara mätbart
på så sätt att det kan vara ”uppfyllt” eller ”ej uppfyllt”, t.ex. mål
gällande utbildning och information. Till respektive mål ska ni
formulera en eller flera handlingsplaner som beskriver vilka
åtgärder ni ska genomföra för att målet ska nås. Utöver detta bör ni
ange deadline för när handlingsplanerna ska vara genomförda,

samt ansvarig för respektive handlingsplans genomförande.

Använd gärna vår mall för att göra det enklare.  

 

http://www.greenkey.se/om-green-key/green-key-sverige/
http://www.greenkey.se/material/mallar
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FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

1. MILJÖLEDNING

MÅL:

UTÖKA SAMARBETET KRING 

MILJÖMÄSSIGA ELLER SOCIALA FRÅGOR.

Börja mäta koldioxidutsläpp med ett erkänt verktyg, i syfte

att reducera utsläppen, te.x HCMI.

Undersök vilka aktiviteter som orsakar högst utsläpp och

planera åtgärder för att reducera dessa.

Upprätta en klimatpolicy med mål att minska verksamhetens

utsläpp till nära noll till 2030 i hela värdekedjan. 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

Samarbeta med lokala hotell/turismutbildningar.  

Utbyt erfarenheter, erbjud praktik och arbeta tillsammans

kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Inled samarbete med lokal miljö- eller välgörenhets-

organisation. Anordna ett event tillsammans där pengarna  

går till organisationens arbete. 

         Se fler exempel under kapitel 11. 

 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

MÅL:

MINSKA ANLÄGGNINGENS UTSLÄPP AV
VÄXTHUSGASER. 
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Miljöledning innebär att verksamheten har ett 
arbetssätt för att styra, leda och utveckla miljöarbetet. 
För att hållbarhetsarbetet ska fungera väl krävs ett 
engagemang från ledning såväl som från anställda. 

 

 

Klimatkompensera för verksamhetens utsläpp, eller för 

vissa aktiviteter i verksamheten som orsakar utsläpp av 

växthusgaser (som komplement till utsläppsminskningar). 

Erbjud konferenser och gäster att klimatkompensera för 

sin vistelse på anläggningen, t.ex. genom projekt för 

kolinlagring eller förnybar energi i utvecklingsländer.

http://www.greenkey.global/online-hcmi
http://www.klimatkompensera.se/
https://www.youtube.com/watch?v=VHkOFs67d9A
https://www.tricorona.se/


FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

2. PERSONALMEDVERKAN

Tänk på att informera, förklara och motivera 

varför ni behöver göra förändringar och bjud in 

så att personalen känner att de är en viktig del i 
arbetet. Låt personalen vara delaktiga och 

komma med förbättringsförslag gällande ert 
hållbarhetsarbete.  

 

 

 

Delta och anordna ett event vid WWF:s Earth Hour.  

Släck alla lampor, tänd ljus och ha en akustisk

musikkväll. Informera gäster och personal om varför ni

deltar och varför det är viktigt.  

 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

MÅL:

ANORDNA MINST 2 MILJÖ/HÅLLBARHETS- 

AKTIVITETER UNDER ÅRET.

 
 

G L Ö M  I N T E  F Ö L J A  
G R E E N  K E Y    

I  S O C I A L A  M E D I E R  F Ö R  
T I P S  O C H  I N S P I R A T I O N  

 
 
 
 

@ G R E E N K E Y S V E R I G E  
@ G R E E N K E Y I N T

@plogga 
på lunchen
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Anordna en skräpplockardag för personalen i 

närområdet. Anmäl er te.x  till det globala initiativet 

World Cleanup Day. 

Ta med kollegorna och "Plogga" på lunchrasten en 

gång i månaden, dvs. jogga eller gå en promenad och 

plocka skräp samtidigt. 

Anordna en stegtävling för personalens hälsa, te.x att 

gå ett minimun på 10 000 steg per dag. 

 

Delta i Fairtrade Challenge. Ordna Fairtrade-märkt fika 

för personal och gäster. Informera om vad Fairtrade 

innebär och varför det är viktigt. 

Delta i Barncancerfondens Spin of Hope. 

Studiebesök med guidning på t.ex. en ekologisk 

bondgård, avfallsanläggning, fjärrvärmeverk eller 

avloppsreningsverk.

Personal ges möjlighet att delta i ett motionslopp, t.ex 

Blodomloppet. 

https://www.youtube.com/watch?v=VHkOFs67d9A
http://www.wwf.se/earthhour
https://www.worldcleanupday.org/
https://www.worldcleanupday.org/
https://www.barncancerfonden.se/event/spin-of-hope/
http://blodomloppet.se/


FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

3. GÄSTINFORMATION

MÅL: 

ÖKA GÄSTERNAS KUNSKAP OCH 

ENGAGEMANG KRING MILJÖ/HÅLLBARHET.

Informera om hur gästen kan hjälpa er i ert dagliga 

miljöarbete. Inspirera era gäster att bete sig mer 
miljövänligt på er anläggning och i vardagen. 

Uppmärksamma temadagar med fokus på miljöfrågor genom att:  

- Anordna ett event på Biologiska mångfaldens dag. 

- Servera enbart vegetarisk mat under vegetariska dagen och

kommunicera varför ni gör detta till gästerna.  

- Bjud gäster och förbipasserande på ekologiskt kaffe under  

kaffets dag och informera om varför eko-kaffe är det bästa.

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

 
 

V I S A  U P P  
E R A  M I L J Ö I N I T I A T I V    

I  S O C I A L A  M E D I E R !  
 
 
 
 

T A G G A  
# G R E E N K E Y S V E R I G E  

# G R E E N K E Y I N T

B E S Ö K  W E B B I S D A N  

F Ö R  A T T  H I T T A  E N  D A G  A T T   

L Y F T A  P Å  E R  A N L Ä G G N I N G !

www.temadagar.se 

MÅL: 

UNDERLÄTTA FÖR GÄSTER ATT BETE SIG 

MER MILJÖVÄNLIGT.

Börja jobba med "nudging" för att ändra gästers beteenden utan

att ändra deras åsikter, för att få dem att göra mer miljövänliga

val. Gör standardvalet miljövänligt - te.x genom att ändra i menyn

så att de vegetariska alternativen är överst, bara erbjuda

ekologiska alternativ i dagens dryckespaket osv. Läs mer i

rapporten Nudging - ett verktyg för hållbara beteenden?  

Informera gästerna om miljövänligare alternativ (på webb, i

reception/bokning etc). Te.x att gästerna kan låna cyklar/elcyklar,

att det finns elbilsladdare och tipsa om kollektivtrafik.  

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER
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Förbättra kommunikationen av hållbarhetsarbetet gentemot 

gäster. Väv in hållbarhetsarbetet mer i extern kommunikation. 

Förbättra informationen om miljöarbetet på webbsidan genom 

en synlig, informativ och regelbundet uppdaterad flik.

Lägg kontinuerligt upp bilder och info om miljö- och 

hållbarhetsarbetet på sociala medier. 

http://www.biomfdag.se/
http://www.temadagar.se/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6642-0.pdf?pid=14231
http://www.greenhotelier.org/wp-content/uploads/2015/07/KNOW-HOW-GUIDE-TO-COMMUNICATING-SUSTAINABILITY.pdf


FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

4. VATTEN

MÅL: 

MINSKA VATTENANVÄNDNINGEN MED  

5 % PER GÄSTNATT.

Vattenbristen i världen kommer bli alltmer påtaglig 

framöver i och med klimatförändringarna. Även om 

Sverige jämförelsevis har relativt gott om vatten, så finns 

det ett flertal kommuner som idag har problem med 

vattenförsörjningen på grund för låga grundvattennivåer. 

Läs mer på www.divello.se
Sänk vattenflödena ytterligare i alla handfat i allmänna 

utrymmen, gäst- och personalutrymmen till 5 l/minut 

genom att installera s.k. konstantflödesregulatorer, te.x från 

Divello (RC Mannesmann).

Installera timglas i duscharna med kort informationstext för att 

uppmuntra gästerna att tänka på hur länge de duschar, i syfte 

att minska duschtiden.

Installera tryckknappar med tidsbegränsning i dusch- 

utrymmena. 

Nyinköp av energi- och vattensnåla disk- och/eller tvättmaskiner 

med bästa tillgängliga energiklass. 

Utbilda personalen i vattenbesparande åtgärder i kök och städ 

och sätt upp påminnelselappar vid te.x kranar om att inte låta 

vatten rinna i onödan. 

Ha en vattenspar-tävling för personalen. Om verksamheten 

minskar sin vattenförbrukning per gästnatt jämfört med året 

innan, får personalen en belöning av någon form. Detta 

motiverar personalen att tänkta på att minska förbrukningen. 

Informera gästerna om problemet vid vattenbrist och varför det 

är viktigt att gästerna bidrar och tänker på hur mycket vatten de 

förbrukar (te.x om återkommande vattenbrist varje sommar).  

Samla in regnvatten för bevattning av blommor och växter. 

Vattna bara på kvällen för att undvika avdunstning.

Utomhuspoolen fylls med havsvatten istället för färskvatten på 

sommaren. 
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http://www.divello.se/
http://www.divello.se/
https://www.divello.com/se/


FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

5. TVÄTT OCH 

RENGÖRNING
Att tvätta och rengöra med miljövänliga och miljö- 

märkta produkter är inte bara bra för naturen utan 

också för städpersonalen som slipper inandning av 

kemikalier som kan orsaka hudirritation, allergier 
och eksem. 

MÅL:

MINSKA MÄNGDEN INKÖP AV 

KEMIKALIER FÖR STÄD/TVÄTT MED 10 %.

Införskaffa rengöring med Ultrarent vatten genom sprayflaska 

direkt på ytorna eller rengöringsmaskin för golv och mattor.

Inför ny rutin att byta lakan för stanna-gäster var 4:e dag istället 

för var 3:e dag för att minska mängden tvätt. 

Gör en inventering av kemikalieförrådet i syfte att minska antalet 

och mängden kemikalier som används.

Öka andelen tvätt- och rengöringsmedel med naturliga 

ingredienser (som såpa, vassle etc.)

Byt ut torkmedel, blötläggningsmedel, mjukmedel m.m. till 

miljömärkta alternativ.

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER
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Vi är miljömärkta med 

Green Key. Du kan hjälpa 
oss att minska vår 

miljöpåverkan 
genom att avstå daglig 

rumsstädning. 
Häng ut den här skylten 

så hjälper du oss att 
spara vatten, energi 

och kemikalier.  
 

Se över inköp och försök minimera användningen av starka 

kemikalier såsom ugnsrengöring, klorin, kalkrent etc. och 

testa mer miljövänliga alternativ.  

Börja använda miljömärkta mikro- 

fiberdukar vid städning för att spara 

vatten och minska användningen av 

kemikalier. 

Erbjud gäster som bor flera nätter 

att helt avstå rumstädning. Ta fram 

nya dörrhängare med information 

om möjligheten, samt de vatten-, 

kem- och energibesparingar som 

gästerna bidrar med. 

ETT GRÖNT 

BOENDE

https://www.orbotech.se/produkter/ultra-h2o/
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/stada-utan-giftiga-kemikalier


FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

6. AVFALL

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

Jordens resurser är begränsade 

och våra hav fylls av plast. Avfalls- 

förebyggande åtgärder kan 

medföra vinster både för miljön 

och ekonomin. Följ stegen i avfalls- 

trappan för att minska 

uppkomsten och minimera 

mängden avfall: 
 

1) Förebygg avfall 
2) Återanvänd material 
3) Återvinn material 
4) Energiåtervinn material

MÅL: 

ÖKA ÅTERVINNING/ÅTERANVÄNDNINGEN.

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER
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MÅL: 

UNDVIK ATT SKAPA AVFALL.  

Utbilda personalen inom återvinning, te.x vad det gör för nytta och hur de sorterar korrekt. 

Möjliggör mätning och skapa nyckeltal för anläggningens avfallsmängd och avfallskostnad 

totalt och per fraktion, för att kunna mäta och följa upp miljöarbetet.

Investera i nya sorteringskärl med fler fraktioner på fler ställen som möjliggör bättre 

källsortering på anläggningen, te.x. i gästrum, korridorer, konferenser, entré.  

Förenkla och förtydliga källsorteringen te.x genom sorteringsguider och pedagogiska bilder. 

Vid renovering av lokaler/gästrum doneras/köps möbler och interiör till/från second hand. 

Kvarglömda kläder etc. doneras till en välgörenhetsorganisation efter 3 månader.

Anordna klädbytardagar eller loppisar i anläggningens lokaler. 

Skapa en bokbytar-hylla för gästerna.

Välj bort och fasa ut onödiga engångsartiklar, te.x: 

- Byt ut engångsförpackningar för tvål, schampo och 

balsam mot dispensers och erbjud övriga 

hygienartiklar för hämtning i receptionen. 

- Börja tvätta gästtofflor för att minska nyinköp. 

- Erbjud gäster som har med sig egen mugg rabatt på 

take away kaffe/te.

Plastbanta - undvik all plast. Byt ut förpackningar och 

produkter av plast mot biologiskt nedbrytbart material 

eller annat mer hållbart material (te.x glas, stål). 

Hyr produkter istället för att köpa nytt.  

Nyinköp av produkter (te.x vitvaror, elektronik) med bra 

kvalité, lång livslängd och låg resursförbrukning.

http://sortify.se/produkter/papaya/
https://www.hygglo.se/


FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

7. ENERGI

MÅL:

MINSKA EL- OCH/ELLER 

ENERGIFÖRBRUKNINGEN MED 5 %.

Genom att minska el- och energianvändningen 

minskar miljöpåverkan och även era kostnader. 
För att den förnybara energin ska räcka till krävs 

att vi energieffektiviserar. Fjärrvärme baserat på 

sopförbränning är beroende av avfall som istället 
hade kunnat materialåtervinnas. 

Undersök förutsättningarna/installera solpaneler på anläggningens tak. 

Stäng ner delar av anläggningen, rum eller hela våningar under lågsäsong. 

Besluta om en lägre standardtemperatur i gästrum och konferens (en minskning med 1 grad 

kan minska energianvändningen med uppemot 5 %).

Effektivisera, justera och förbättra styrning av ventilations- och/eller värmesystem.

Byt till fönster med 3- eller 4-glasisolering och/eller täta befintliga fönster.

Tilläggsisolera där behov finns (te.x väggar, vind).

Vid nyinköp av vitvaror, elektronikvaror, kontorsutrustning m.m. väljs produkter med bästa 

tillgängliga energiklass.

Erbjud gästerna solcellsdrivna mobilladdare på rummen (en kul detalj som tydligt visar ert 

miljöengagemang).
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Hitta de mest 
energieffektiva 
produkterna för 

företag på 
Top Ten Sverige.
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Kontakta elleverantören för energirådgivning, alternativt anlita en kostnadsfri energirådgivare 

från kommunen eller en energikonsult. Förbättringsåtgärderna sätts som miljömål året därpå. 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

Förnya elavtalet och köp in förnybar el som är miljömärkt med Bra miljöval. 

Märkningen innebär bl.a ännu mindre klimat- och miljöpåverkan och att 

hänsyn även tas till djur och natur i områdena där elen produceras.

Annat tips på mål: 

https://www.svensksolenergi.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el
http://www.toptensverige.se/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/stod-bidrag-och-radgivning2/hitta-din-energi--och-klimatradgivare/
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el


FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL INOM

9. INOMHUSKLIMAT
Det finns en del saker att tänka på när det gäller inomhusmiljö så 

som ljud, ljus, luft, temperatur och lokalers utformning. Genom att 
förbättra dessa kan vi bidra med ett bättre arbetsklimat och bättre 

hälsa för både personal och gäster. 
 

Jobba med att minska ljudnivån i köket och/eller i restaurangen. 

Kontrollera decibelnivån vid nyinköp av maskiner, ventilation etc.

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

MÅL:

MINSKA BULLER/LJUDNIVÅN. 
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MÅL:

UNDER ÅRETS RENOVERINGAR TAS MILJÖ-

HÄNSYN VID PRODUKT- OCH MATERIALVAL. 

Möblemanget ska renoveras istället för att bytas ut mot nytt.

Vid inköp av interiörer ska hänsyn tas till produkternas tillverkning, material  

och livslängd. Miljövänliga material väljs, såsom förnybart eller återvunnet

material, och en tidlös design prioriteras.

Vi använder oss av miljömärkt, återvunnet och/eller förnybart byggmaterial  

i största möjliga mån.

Vi använder miljömärkt och allergivänlig färg.

 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

MÅL:

FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN FÖR PERSONALEN. 

Se över och förbättra personalens ergonomi och arbetsflöden för att spara  

tid, minska skador och effektivisera arbetsplatsen. 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

Testa appen 'Buller'  
från Arbetsmiljöverket 
för att mäta ljudnivån.



FÖRSLAG PÅ MILJÖMÅL

8. MAT OCH DRYCK
Globalt sett står jordbruket för 
över 20% av världens totala 

utsläpp av växthusgaser, och av 

denna siffra står kött- och 

animalieproduktionen för 
ungefär 15 % av utsläppen. 

 

Ekologiskt innebär bl.a att inga 

kemiska bekämpningsmedel 
använts. Idag finns ett brett 
utbud av ekologiska alternativ. 

Att välja ekologiskt betyder inte 

automatiskt att det blir dyrare. 

 

Genom att minska matsvinnet 
slipper vi slänga mat, vilket är bra 

både för miljön och plånboken. 

 

MÅL:

MINSKA MÄNGDEN MATSVINN MED 10 %.

Börja mät matsvinn per gäst för att kunna följa upp och

kommunicera förbättringar till personal och gäster.

Förbättra rutinerna för matinköp, matförvaring, rätt

temperatur, ta tillvara på mat som går ut etc.

Använd nudging på buffén (se kap 3). Underlätta för

gästen att bete sig mer miljövänligt. Te.x. genom mindre

tallrikar (21 cm i diameter), mindre serveringsfat/slevar

och mat som ofta blir svinn längre in på buffén. 

Anslut hotellet/restaurangen till matsvinns-appen Karma

och/eller ResQclub för att sälja mat istället för att slänga. 

 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

MÅL:

ÖKA UTBUDET/FÖRSÄLJNINGEN AV KLIMAT-

OCH MILJÖVÄNLIGA LIVSMEDEL/RÄTTER. 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER
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Öka andelen ekologiska/miljömärkta (alternativt närodlade) standardvaror med minst 3 st.

Utgå från WWFs Köttguide och formulera en inköpspolicy så att kött som är bättre ur klimat- 

och miljösynpunkt köps in och serveras. Prioritera mindre men "bättre" kött. 

Anlita en matsvinnsexpert för utbildning och hjälp kring 

att minska matsvinnet, te.x. Matsvinnet. 

Anlita en föreläsare och utbilda kökspersonalen i mer växtbaserad matlagning, te.x. Jävligt gott. 

Utveckla fler tilltalande och goda vegetariska/veganska alternativ på menyn. 

Placera de vegetariska/veganska alternativen överst i menyn, eller bland övriga rätter i menyn 

eller på buffén. Ställ te.x de vegetariska/veganska alternativen bredvid köttalternativen på buffén, 

och inte i en egen hörna vid sidan av (nudging, se kap 3)

Skriv ut ursprung (te.x. kyckling från...) och miljömärkning (te.x ekologiskt/MSC-märkt) i menyn 

och/eller på skyltar på buffén. 

Inför vegetarisk personalmat minst 2 gånger i veckan.

KRAV-certifiera restaurangen och/eller frukosten.  

Köp in livsmedel för tillagning som annars skulle kastats 

genom Foodloopz. 

https://karma.life/
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/kottguiden/om-kottguiden/1595739-wwfs-kottguide-om-kottguiden
http://www.matsvinnet.se/anlita-matsvinnet/
http://www.javligtgott.se/utbildningar/
http://www.krav.se/foretag/bli-krav-certifierad-2/restaurang/
https://www.foodloopz.se/
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10. UTOMHUSMILJÖ
Parker, naturområden eller uteplatser som tillhör hotellet ska 

också inkluderas i miljöarbetet. Tänk efter hur ni kan bevara 

utomhusmiljön samtidigt som ni minskar på naturens resurser. 

MÅL:

MINSKA NEDSKRÄPNINGEN. 

Installera papperskorgar eller återvinningskärl utomhus för att

minska nedskräpning. 

Erbjud synliga askkoppar för att minska fimpavfall utomhus

och placera rökrutor där det stör minst. 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

MÅL:

GYNNA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I
NÄROMRÅDET .  

Införskaffa en bikupa i trädgården eller på anläggningens tak, te.x genom  

Bee Urban. Servera honungen på frukosten till gästerna.

Anlägg/köp ett insektshotell för att gynna pollinerare.

Sätt upp fågelholkar anpassade för olika arter.  

Plantera blommor och växter som gynnar den biologiska mångfalden  

och som uppskattas av insekter, bin och humlor.

Gör om gräsmattan till en äng med blomster.

Anlägg en damm för grodor, salamandrar och insekter.

Anlägg en köksträdgård och plantera grönsaker som kan användas i

restaurangen. 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER
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Läs mer på 
Naturskyddsföreningen  

om vad ni kan göra 
för att hjälpa vilda djur 

på era grönytor!

http://www.beeurban.se/
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/hjalp-naturen-nara-dig
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11. SAMHÄLLSANSVAR  

     - CSR
CSR står för "Corporate Social Responsibility", vilket innebär att 
företag tar mer ansvar i samhället än vad som krävs enligt lagar 
och regler. CSR kan delas in i 3 kategorier; det sociala, 

miljömässiga och ekonomiska området. Alla tre går hand i hand 

för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart företagande.  

 

Att bry sig om andra är ett ledord inom besöksnäringen. Genom 

ert CSR-arbete visar ni att ni bryr er om era anställda, era gäster, 
samhället i stort och planeten vi bor på. Glöm inte att 
kommunicera mervärdet som ert CSR-arbete skapar för gäster 
och andra intressenter. 

MÅL:

UTVIDGA CSR-ARBETET GENOM FLER 

AKTIVITETER ELLER SAMARBETEN.

Bli företagsvän och stötta en/flera sociala organisationer eller

miljöorganisationer. Kommunicera ert engagemang internt och externt. 

Inled samarbete med en/flera lokala organisationer inom det sociala

området, te.x:  

MISA – en arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder.  
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Miljömässigt

Ekonomiskt Socialt

CSR

Mer info om CSR? 
www.csrtips.se

11

Köp in och sälj/erbjud hållbara lokalproducerade 

produkter (ex. hantverk, delikatesser). 

Samarbeta med hotellskolor, erbjud praktik och 

utbyt erfarenheter kring hållbarhetsfrågor.

Anordna ett event/aktivitet med fokus på 

eller inslag av hållbarhet. Låt en procentuell 

summa av intäkterna från eventet eller 

aktiviteten gå till välgörenhet.

Jobbentrén - för att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden. 

11

Gör plats - för att erbjuda personer med funktionsvariationer ett arbete.  

http://www.misa.se/
http://www.csrtips.se/
https://www.jobbentren.se/
https://www.jobbentren.se/
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12. MILJÖAKTIVITETER OCH  

NÄRMILJÖ

MÅL:

UPPMUNTRA MILJÖANPASSAT RESANDE 

FÖR GÄSTER/PERSONAL.

Förenkla, underlätta och använd 
er av nudging (se kap. 3) för att 
få personal och gäster att välja 
det hållbara alternativet. Sälj in 

konceptet med de positiva 
effekterna som främjar miljö och 

hälsa, te.x: 
 

 "Välj gärna anläggningens egna 
cyklar framför taxi för miljöns 
skull och för att få in träning i 

vardagen." 
 

Vill gästen ändå välja taxi, erbjud 
att boka en miljö/elbilstaxi.  

                                                  
   

Installera laddstolpar för elbilar. 

Erbjud gäster förmån/bonus/rabatt på boendet om de reser  

till anläggningen med hållbara transportsätt.  

Erbjud boendepaket där miljövänligare transportsätt till

anläggningen ingår, te.x tågbiljett/miljötaxi.

Sälj biljetter till lokaltrafik i receptionen.  

Erbjud personal subventionerat kollektivresekort för resor  

till och från arbetet. 

Köp in eller hyr och erbjud cyklar och/eller elcyklar till gäster.

Om gästen önskar boka taxi, ha som rutin att alltid ringa efter

miljöcertifierad taxi.  

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER 
 

MÅL:

MINSKA ANDELEN UTSLÄPP FRÅN 

TRANSPORTER MED FOSSILA BRÄNSLEN TILL 

OCH FRÅN ANLÄGGNINGEN (MED 10 %).  

Byt ut anläggningens fordon mot en elbil, alternativt hybridbil.

Upprätta en resepolicy: Alla personalresor inom ett avstånd på 50 mil ska ske med hållbara

transportsätt, såsom tåg istället för flyg.  

Undvik tjänsteresor genom att öka andelen möten som sker med webb/telefon/video.

Börja klimatkompensera (som komplement till utsläppsminskningar) för personalresor som  

sker med fossila bränslen t.ex. genom Vi-skogen eller Tricorona. 

Samordna och planera leveranser för att minimera leverantörernas transporter till och från

anläggningen. 

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER

12

Lyft era miljövänliga alternativ i 
extern kommunikation gentemot 

gästerna! Det stärker 
ert varumärke. 

Transportsektorn står för ca en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 
För att minska detta krävs fossilfria alternativ och uppmuntran till mer hållbart 
resande. 

https://viskogen.se/foretag/klimatkompensation/
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13. ADMINISTRATION

MÅL:

MINSKA PAPPERSANVÄNDNINGEN MED 10 %.

MÅL:

ÖKA ANTALET MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER I 
RECEPTIONENS SHOP.

MÅL:

90 % AV LEVERANTÖRERNA OCH/ELLER PLANERADE INKÖP 

AV KAPITALVAROR SKA VARA MILJÖCERTIFIERADE/KLASSADE.

Byt ut mot ekologiska/miljövänliga produkter i anläggningens shop. Köp te.x. in bambu-

tandborstar, miljömärkt tvål/schampo/tandkräm och ekologiska snacks. 
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Börja skicka e-lönespecifikation till personal och e-fakturor till gäster och leverantörer.

Införa dubbelsidigt som standardinställning vid utskrift. Lagra dokument elektroniskt  

på Dropbox, Drive eller liknande.

Utveckla hemsidan bättre och hänvisa gäster till webben istället för broschyrer. 

Utveckla en app för anläggningen som gäster kan ladda ner för information och service.

FÖRSLAG PÅ HANDLINGSPLANER
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Gå igenom leverantörerna och säkerställ att de är miljöcertifierade. Byt ut leverantörer  

som inte är det. 

Planerade nyinköp av vitvaror, elektronik etc. ska ha bästa möjliga miljöklassning. 
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