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ABSTRACT 
Bergman, E & Eriksson, A. 2018. En älv till låns - De strategiska samverkansprocesserna mellan ICEHOTEL och 
dess intressenter sett ur ett miljöperspektiv. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.  
 
Hållbar utveckling är en grundpelare inom ICEHOTEL:s verksamhet och ett uppmärksammat begrepp i samhället. 
För att kunna driva sin verksamhet behöver ICEHOTEL samverka med sina intressenter. Tidigare forskning 
uppmärksammar dessa samverkansprocesser och talar även om hur ICEHOTEL:s arbete med hållbar utveckling 
skapar intresse bland aktörer såsom leverantörer och gäster. Med detta i åtanke är studiens syfte att kartlägga 
nätverket som ICEHOTEL verkar inom och studera hur samverkansprocesser mellan hotellet och dess intressenter 
påverkar ICEHOTEL:s förmåga att upprätthålla en hållbar verksamhet.  Studien har baserats på material från 
intervjuer samt en observationsstudie som gjordes på ICEHOTEL i Jukkasjärvi. Intressenterna identifierades till 
“government”, “customers”, “employees”, “media”, “competitors” och “suppliers”. Undersökningen resulterade 
också i en förståelse att ICEHOTEL vidtar många åtgärder för att minska sin klimatpåverkan och att alla 
intressenter påverkar detta arbete på olika sätt genom att både möjliggöra och begränsa hotellets arbete. Vidare 
har alla intressenter både en ekonomisk och miljömässig påverkan på ICEHOTEL och studien visar att det finns 
ett samspel mellan dessa två typer av inverkan. Avslutningsvis menar denna studie att ytterligare begrepp för att 
förklara syftet med samverkansprocesser är nödvändigt då samverkan är ett icke-neutralt begrepp med skiftande 
betydelse.  
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1. INLEDNING 
 
Jukkasjärvi, ett samiskt ord som betyder mötesplats vid vattnet, är hem till världens första 
ishotell. Här samverkar naturen och människan för att varje år bygga upp ett hotell helt gjort 
av snö och is. Isen skördas i mars varje år från Torne Älv, som rinner förbi precis bredvid 
hotellet, och lagras fram till hösten, då det är dags att bygga årets upplaga av hotellet (Intervju 
Nyström 2018). ICEHOTEL besöks sedan under vintern och våren av både svenska och 
utländska turister för att tillslut smälta ner under sommaren och rinna tillbaka ner i Torne Älv 
(Intervju Nilsson 2018). Hela anläggningen agerar således i ett hållbart kretslopp, där 
resurserna som lånas för att bygga hotellet också lämnas tillbaka till sitt ursprung (Intervju 
Nyström 2018).  

Hållbar utveckling är en grundpelare inom ICEHOTEL:s verksamhet (Intervju Nyström 
2018) och är även ett uppmärksammat begrepp i samhället i stort då jordens klimat är under 
ständig förändring (Harrington 2017). I Sverige bedrivs inom näringslivet ett aktivt miljöarbete 
både på grund av rådande lagar men också som en följd av andra drivkrafter (Cederlund 2017). 
Dessa drivkrafter kan vara viljan att positionera sig på marknaden eller värna om sitt anseende. 
Även potentiell vinstökning kan vara en drivkraft till miljöarbete (ibid.). I ICEHOTEL:s fall 
framhävs också vikten av samhällsansvar i syfte att skapa en mer hållbar värld (Intervju 
Nyström 2018). Ett aktivt arbete kring hållbarhet kan upprätthållas med hjälp av exempelvis 
en miljöstrategi som beskriver hur ett företag tar ansvar över sin miljöpåverkan och hur detta 
inkorporeras i dess strategiska mål (Cater, Presnikar & Cater 2009, s 58). 

För att driva sin verksamhet behöver ICEHOTEL samarbeta med andra aktörer, även 
kallade intressenter. Dessa aktörer har alla inverkan på ICEHOTEL:s verksamhet och utgör 
tillsammans med ICEHOTEL ett nätverk. Relationen mellan ICEHOTEL och var och en av 
dess intressenter kan förstås som en samverkansprocess, ett samspel mellan två aktörer som på 
något sätt bidrar till ett ömsesidigt gynnsamt utfall (Pontén m fl 2006, s 6). Då ICEHOTEL:s 
företagskultur bygger på värnandet av miljön (Intervju Nilsson 2018) är det viktigt att förstå 
hur till exempel hotellets val vad gäller leverantörer och strategier påverkas av deras starka 
intresse för miljömässig hållbarhet. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna studie ämnar vi undersöka de samverkansprocesser som sker mellan ICEHOTEL och 
dess intressenter samt skapa förståelse för varför dessa är viktiga ur en miljösynpunkt. Studiens 
syfte är därför att kartlägga nätverket som ICEHOTEL verkar inom och studera hur 
samverkansprocesser mellan hotellet och dess intressenter påverkar ICEHOTEL:s förmåga att 
upprätthålla en hållbar verksamhet.  

För att uppfylla studiens syfte kommer vi utgå ifrån följande frågeställningar:  
 
● Vilka intressenter samverkar ICEHOTEL med och hur ser samverkansprocesserna 

mellan ICEHOTEL och dess intressenter ut? 
● Hur kan ICEHOTEL:s arbete med hållbarhet klargöras genom miljöstrategier? 
● Hur påverkar samverkansprocesser mellan ICEHOTEL och dess intressenter hotellets 

arbete kring miljöstrategi? 
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1.2 Avgränsningar 
I denna studie har den huvudsakliga aktören valts ut till ICEHOTEL. Vidare har studien 
begränsats till ett nätverk bestående av ICEHOTEL och dess intressenter. Urvalet av 
intressenter är avgränsat till att endast innefatta aktörer som påverkar hotellets miljöarbete. 
Denna studie kommer endast behandla hotellet ICEHOTEL inom koncernen som innefattar 
hotellet, ICEBAR AB och Icehotel Creative Experience AB. 
 
1.3 Bakgrund 
Under vår vistelse på ICEHOTEL gick vi en guidad tur där vi fick höra berättelsen om 
ICEHOTEL och dess uppkomst. Guiden berättade hur idéen om att bygga ett hotell av snö och 
is kom till när Yngve Bergqvist, ICEHOTEL:s grundare, försökte hitta ett sätt att driva sin 
verksamhet baserad på äventyrsturism även under vintern. Under somrarna lockades turister av 
aktiviteter såsom forsränning, vandring och fisketurer men det var desto svårare att attrahera 
turisterna till att besöka verksamheten i Jukkasjärvi på vintrarna. Bergqvist bestämde sig för 
att åka på en resa runt om i världen i syfte att skapa sig en uppfattning om vad 
turistverksamheter på andra kalla turistdestinationer gjorde för att locka dit turister under 
vinterhalvåret. Resan väckte en idé om att använda Torne Älv för att skapa upplevelser för 
turisterna även på vintern. Under vintrarna som följde byggdes därför varje år ett konstgalleri, 
kallat Arctic Hall, helt gjort av snö och is. En vinter, när alla rum var uppbokade och några 
nyanlända gäster behövde en plats att sova, föreslog Bergqvist att de skulle sova i Arctic Hall. 
De fick instruktioner om hur de skulle sova i kylan och morgonen efter berättade gästerna 
vilken fantastisk upplevelse det hade varit. Idéen om ICEHOTEL var född. 

Som tidigare nämnt består koncernen ICEHOTEL AB av ICEHOTEL, Icehotel Creative 
Experience AB och ICEBAR AB (Intervju Nilsson 2018). Icehotel Creative Experience AB 
ansvarar för produktionen av is och ICEBAR AB ansvarar för de isbarer som ICEHOTEL AB 
driver runt om i världen. Icehotel Creative Experience AB tillverkar även glas och tallrikar 
gjorda av is som används på ICEHOTEL samt av isbarerna som drivs av ICEBAR AB. Hotellet 
utgörs av årets ishotell, ICEHOTEL 28, samt ICEHOTEL 365 vilket är en byggnad gjord av is 
och snö som kyls ner med hjälp solpaneler och som därför kan stå kvar under hela året (Intervju 
Nilsson 2018). Utöver detta har även ICEHOTEL ett antal varma rum tillgängliga för sina 
gäster. ICEHOTEL är också en av Sveriges största konsthallar och varje år arbetar konstnärer 
för att bygga upp hotellet med en ny design efter bestämt tema (Intervju Nyström 2018). 
Naturen är en viktig del av ICEHOTEL:s verksamhet och hotellet vill med sin verksamhet 
kunna erbjuda en ren och naturnära upplevelse till alla sina gäster (Intervju Nilsson 2018). Att 
värna om miljön och ta ansvar för hotellets miljöpåverkan är en del av ICEHOTEL:s 
företagskultur och något som Bergqvist har värderat högt sedan start (ibid.).  
 
2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
För att få en djupare förståelse för samverkansprocesser och hållbar utveckling samt en 
överblick av den forskning som finns om ICEHOTEL har vi läst och analyserat artiklar som 
speglar det rådande forskningsfältet. Dessa artiklar är alla indelade i en av de identifierade 
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kategorierna “ishotell”, “hållbar utveckling inom hotellbranschen” och “turism och nätverk”, 
som alla anses vara relevanta för denna studie.  
 
2.1 Ishotell 
Genom att använda artikeldatabasen Web of Science med sökordet “icehotel” hittade vi fem 
artiklar som på något sätt nämner ett ishotell. Samma sökord i artikeldatabasen Scopus gav sex 
artiklar, varav alla utom en var identiska med de som hittades genom Web of Science. Detta 
gav förståelse för att det idag finns relativt lite forskning publicerad kring ICEHOTEL i 
Jukkasjärvi. En av de fåtal identifierade artiklarna som undersöker ICEHOTEL i Jukkasjärvi, 
intresserar sig likt vår studie bland annat för intressentmodellen genom att undersöka hotellets 
roll inom modellen samt hotellets intressenter (Pinto 2017). I artikeln vill författaren framhäva 
ICEHOTEL som ett ISO-företag (Intentionally Sustainable Organization). Intressant för vår 
studie är hur Pinto presenterar ICEHOTEL:s intressenter och vilken roll de spelar för 
ICEHOTEL. Pinto menar i sin artikel att aktieägare, kunder, leverantörer, anställda, det lokala 
samhället, Sverige som nation, kommunen, industrin och naturen/ekosystemen är relevanta 
intressenter (s 20).  

En sökning på Google Scholar, med sökordet “icehotel”, resulterade i en större mängd 
artiklar som alla berörde ett ishotell på något sätt. Vi fann ett flertal artiklar som handlade om 
andra ishotell runt om i världen och alltså inte om ICEHOTEL i Jukkasjärvi. Vidare fann vi ett 
kapitel i samlingsverket “Cold matters: cultural perceptions of snow, ice and cold”, där 
författaren (Strömberg 2009) talar om ICEHOTEL och dess förmåga att använda naturen som 
ett marknadsföringskoncept. Att ICEHOTEL värnar om naturen och använder material som 
kommer direkt från omgivningen skapar en känsla av renhet och genuinitet vilket lockar turister 
men också företag som vill ta del av ICEHOTEL:s omgivning för att marknadsföra sitt eget 
bolag. Att företag har använt ICEHOTEL för att marknadsföra sina egna produkter menar 
Strömberg har bidragit till en allmän fascination för det arktiska klimatet och upplevelsen som 
ICEHOTEL kan erbjuda (s 233). Strömberg påpekar också att företag som visar intresse för 
ICEHOTEL även använder hotellet som en metafor för vad de själva erbjuder och vill förmedla 
till sina kunder (s 234). 

Nordin och Hjalager (2017) talar också om ICEHOTEL och dess innovationsprocesser 
som gör hotellet till den unika upplevelsen som det marknadsförs som idag. Nordin och 
Hjalager diskuterar innovation inom turism genom att titta på ett DUI- (doing, using, 
interacting) och STI- (science, technology, innovation) innovationsperspektiv, vilket vi inte 
ämnar göra i denna studie. Däremot intresserar vi oss för marknadsföringen av ICEHOTEL i 
media som Nordin och Hjalager också talar om samt den samverkan som sker mellan besökare, 
leverantörer, anställda et cetera för att driva hotellets verksamhet framåt (s 170). 

Sammanfattningsvis håller vi till viss del med om Pintos kartläggning av relevanta 
intressenter, men vår studie ämnar undersöka vissa intressenter djupare, där dessa är baserade 
på det empiriska resultatet. Vidare används intressentmodellen i denna studie i ett annat syfte 
än i Pintos artikel. Skillnaden är att Pinto talar om flera teorier, varav intressentmodellen är en 
av dessa, för att beskriva ICEHOTEL som ett ISO-företag. I vår studie lyfts frågan om hur de 
identifierade intressenterna påverkar ICEHOTEL:s miljöarbete och vilka samverkansprocesser 
som sker mellan ICEHOTEL och dess intressenter. Att undersöka hur media och hotellets 
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uppmärksamhet påverkar ICEHOTEL är precis som i Strömbergs text också av intresse i denna 
studie. Strömberg diskuterar ICEHOTEL:s framtoning som ett genuint och naturligt företag, 
där hotellet nästan framställs som något sagolikt undangömt i den norrländska vildmarken. 
Strömberg (2009, s 233) talar även om andra företags intresse för hotellet i syfte att 
marknadsföra sig själva på ett visst sätt. Vi vill i denna studie ta avstamp i detta för att också 
lyfta hur ICEHOTEL påverkas av detta och media i stort. Däremot menar denna studie att 
djupare undersöka hur ICEHOTEL:s intressenter påverkar hotellet i dess arbete kring 
miljöstrategier och hållbarhet.  
 
2.2 Hållbar utveckling inom hotellbranschen 
Genom att använda samma databaser som nämnts ovan resulterade en sökning med sökorden 
“environmental”, “strategy” och “hotel” i hundratals artiklar. Denna stora respons gav 
förståelse för att “hotells miljöstrategier” är ett omdiskuterat ämne. Efter att ha läst igenom 
många titlar samt läst ett flertal artiklar noggrant insåg vi att de flesta artiklar berör hotell som 
är belägna på sydligare breddgrader. Av denna anledning skiljer sig vår studie från en stor del 
av forskningen vi har tagit del av. Det som däremot varit intressant vid efterforskningen är att 
få veta hur hotell, oavsett position i världen, jobbar med hållbar utveckling. I en artikel skriven 
av Mousavi, Hoskara och Woosnam (2017, ss 1-5) nämns ett flertal åtgärder som hotell tar för 
att minska sin klimatpåverkan. I artikeln nämns exempelvis val av möblemang, optimering av 
energi, minskning av avfall samt så kallade “gröna certifikat”. Med “gröna certifikat” menas 
att det finns vissa standarder inom miljö som hotellen måste uppnå för att få certifikatet. En 
annan aspekt, vilken artikeln nämner och som vi tar avstamp i, är att miljömedvetna hotell är 
de verksamheter som kommer öka sin vinst mest på lång sikt. Mousavi, Hoskara och Woosnam 
(2017) menar att hotell som satsar mer på miljön som affärsstrategi kommer att öka sitt värde 
på marknaden vilket på så sätt leder till en starkare ekonomisk konkurrensfördel. Enligt 
författarna vill 90 % av alla hotellgäster hellre bo på ett hotell som satsar på miljövänliga 
lösningar. Dessa åsikter och tankegångar står till grund för initierandet av denna studie.  
 
2.3 Turism och nätverk  
Sökningar i databaser såsom Google Scholar och DIVA på sökord som “tourism”, “networks”, 
“relations”, “cooperation”, “hotels”, “network theory” och “actor” i olika kombinationer 
resulterade i en mängd artiklar varav Nordins (2017) avhandling “Relational Destination 
Development” stod ut som speciellt relevant för oss. Detta då den behandlar nätverk inom 
turism på nordliga platser i Sverige (Åre samt ICEHOTEL i Jukkasjärvi), vilket är i samma 
rumsliga perspektiv som vi befinner oss i. Efter att ha läst Nordins avhandling valde vi att utgå 
från hennes definition av ett nätverk och en turistdestination. Enligt Nordin består ett nätverk 
av noder och länkar där noderna är aktörer såsom individer och organisationer. Dessa aktörer 
skapar relationer mellan varandra vilka utgör länkarna (s 44). Vidare menar Nordin att en 
turistdestination kan ses som ett nätverk bestående av aktörer som alla har något typ av 
beroendeförhållande till varandra. Detta nätverk är även dynamiskt, vilket innebär att dess 
struktur ändras med tiden (s 37). I det nätverk som Nordin beskriver samverkar alla aktörer 
med varandra på något sätt. I denna studie kommer vi däremot att undersöka samverkan mellan 
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ICEHOTEL och identifierade aktörer, utan att lägga större vikt vid den samverkan som sker 
mellan dessa aktörer. 

Samverkan är en form av nätverk som Jesus och Franco (2016, s 166) beskriver består av 
ett begränsat antal företag eller organisationer som tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål 
och påverkar varandra. Jesus och Francos beskrivning av samverkan tas i beaktning i denna 
studie men däremot ifrågasätter vi om aktörerna måste ha gemensamma mål för att samverkan 
ska kunna ske. Att samverka har, enligt Jesus och Franco, en rad fördelar och kan hjälpa företag 
att skapa en konkurrensfördel. Genom samarbete kan företag bland annat skapa sig mer 
kunskap och få tillgång till ny teknologi. Samverkan möjliggör alltså företag och dess 
samarbetspartners att nyttja och kombinera varandras resurser vilket författarna menar kan 
skapa konkurrensfördel (s 166-167). Vidare delar författarna Nordins teori om att nätverk är 
dynamiska (s 167). I denna studie kommer vi framförallt fokusera på den nuvarande dynamiken 
i samverkansprocessen mellan ICEHOTEL och dess intressenter, utan att lägga större vikt vid 
framtida eller tidigare samverkansprocesser. Däremot krävs en viss förståelse för hur de 
nuvarande samverkansprocesserna blev till för att kunna kartlägga orsakerna till ICEHOTEL:s 
och dess intressenters handlingar.  
 
3. TEORI 
 
I följande teorikapitel kommer begrepp såsom samverkan, miljöstrategi, hållbar utveckling och 
Corporate Social Responsibility att beskrivas. Detta beror på att betydelsen av dessa begrepp 
är viktig att förstå för att kunna analysera ICEHOTEL:s miljöarbete och samverkansprocesser 
med andra aktörer. Vidare har intressentmodellen valts som modell för att kartlägga relationer 
mellan ICEHOTEL och andra relevanta intressenter samt förstå hur dessa förhåller sig till 
varandra.  
 
3.1 Begreppet samverkan 
För att förstå hur ICEHOTEL samverkar med sina intressenter behöver begreppet “samverkan” 
definieras. Begreppet har flera definitioner och kommer i denna studie användas som ett 
hjälpmedel för att kategorisera och reda ut relationerna mellan ICEHOTEL och intressenterna. 
Vidare kommer studien utgå från Ponténs m fl (2006, s 6) definition av samverkan: ... 
förutsätter interaktion mellan minst två parter och kan observeras som aktiviteter som pågår 
och som kan förväntas leda till ett resultat (verkan) i någon form (Pontén m fl 2006, s 6) 

Utöver Ponténs m fl definition finns olika typer av samverkan. Enligt Rosén m fl (2007, 
ss 2-3) är typerna beroende på vilken form den har, innehållet i relationen samt målet med 
relationen. Rosén m fl (2007) menar att samverkan antingen kan ske i projektform eller ses 
som en process. Som projektform är relationen tidsbegränsad och har ett slut medan 
processformen är långsiktig. Innehållet i samverkan kan också variera. Det kan både handla 
om informationsutbyte eller konkreta handlingar som leder till utveckling baserat på tidigare 
gemensamma erfarenheter. Enligt Rosén m fl (2007) kan samverkan vara karaktäriserad som 
affärsmässig eller kunskapsinriktad. När syftet med samverkan är affärsmässigt fokuserar 
relationen på att driva aktiviteter som ger ekonomiska resultat. Om samverkan istället är 
kunskapsinriktad syftar relationen till att utveckla aktörernas kompetens. Oavsett vilket 
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utseende samverkan tar bör aktörerna se en egen samt en gemensam nytta för att relationen ska 
vara livskraftig (ibid.). 
 
3.2 Miljöstrategi 
Utöver nyttiga relationer och samarbeten har företag och organisationer ofta egna strategier för 
att nå verksamhetens mål (Chandler 1962, s 13). Nuförtiden är miljöstrategi en viktig aspekt 
hos verksamheter då dessa blir mer medvetna om deras inverkan på klimatet (Dobers 1997, s 
19). Cater, Prasnikar och Cater (2009, s 58) presenterar miljöstrategi som: The extent to which 
environmental issues are integrated with a firm’s strategic plans (Cater, Prasnikar & Cater 
2009, s 58). Enligt Sundquist (2010, s 71) handlar miljöstrategier om att förändra 
konsumtionsvanor. Han menar även att ansvaret för miljöfrågorna har förflyttats till individen 
och att denne måste förstå att dess handlingar har en global påverkan. Sundquist presenterar 
devisen: “Tänk globalt - agera lokalt!”. Med hjälp av Caters, Presnikars och Caters (2009) 
definition av miljöstrategi ämnar vi applicera denna devis på organisationsnivå med hjälp av 
följande två miljöstrategier, utformade av Sundquist (2010), som analysverktyg.  
 
● Miljöstrategi A: Handlar om att miljöanpassa konsumtionen, med andra ord att 

återvinna och återanvända.  
● Miljöstrategi B: Handlar om minskande av resursanvändandet samt övergången till 

förnyelsebar resurser. 
 

Utöver Sundquists miljöstrategier diskuterar Orsato (2006, s 130) fyra miljöstrategier, se 
Figur 1, i sin artikel. Dessa miljöstrategier gör verksamheten konkurrenskraftig. 

Figur 1: Miljöstrategier enligt Orsato 
Källa: Renato J. Orsato 2006, s.131 

 
Strategi 1, Eco-Efficiency, innebär att hitta områden i verksamheten där det finns 

möjlighet att göra en vinst från miljömässiga investeringar och till slut transformera dessa till 
konkurrenskraft (Orsato 2016, s 132). Verksamheter som önskar minska både sina kostnader 
och sin miljöpåverkan kan använda denna miljöstrategi (ibid.). 
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Den andra strategin som Orsato (2006, s 133) nämner är Beyond Compliance Leadership. 
Till skillnad från den förstnämnda talar denna strategi om företag vars mål är att deras kunder 
och offentligheten ska vara medvetna om företagets åtgärder. Verksamheten kan exempelvis 
spendera pengar på certifikat och icke vinstdrivna miljöinvesteringar. Det viktiga i denna 
strategi är att marknadsföra sina åtgärder även om de inte är ekonomiskt vinstdrivande. 

Den tredje strategin är Eco-Branding vilket är när företag skiljer sig från sina konkurrenter 
genom att erbjuda kunderna något unikt till ett konkurrenskraftigt pris (Orsato 2006, ss 134-
135). Företag som använder sig av denna strategi måste tänka över tre faktorer för att det ska 
löna sig för verksamheten. De tre faktorerna är: att se över om kunderna är beredda att betala 
för denna nya vara, att information hos produkten är pålitlig samt tillgänglig för kunden och 
dessutom att produkten ska skilja sig så pass mycket att konkurrenter ska ha svårt att imitera 
den (ibid.). Ett exempel på detta är livsmedelskedjan Coop som skapade sitt egna ekologiska 
varumärke Änglamark (ibid.).  

Den sista strategin som Orsato (2006 ss 135-136) nämner är Environmental Cost 
Leadership. Denna strategi går ut på att göra en produkt så billig som möjligt men samtidigt 
producera den med låg klimatpåverkan. Dessa två faktorer gör produkten och företaget 
konkurrenskraftiga. 
 
3.3 Begreppet hållbar utveckling 
För att uppfylla studiens syfte behöver också begreppet “hållbar utveckling” definieras. I 
rapporten “Vår gemensamma värld”, även känd som Brundtlandrapporten, definieras 
begreppet som: Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs 
(Världskommissionen för miljö och utveckling 1987, s 41).  

Hållbar utveckling, som oftas kallas för hållbarhet, består enligt Andrews och Granath 
(2012, s 2) av tre delar:  

- ekonomisk hållbarhet 
- miljömässig hållbarhet 
- social hållbarhet  

I denna rapport kommer hållbar utveckling och hållbarhet att syfta på miljömässig hållbarhet 
och ekonomisk hållbarhet. Detta val är baserat på det faktum att dessa begrepp har direkt 
anknytning till studiens syfte och frågeställningar. Det ligger däremot inte inom studiens ramar 
att undersöka social hållbarhet, som ofta tar upp områden som fattigdom eller hur 
jämlikhetsfrågor hanteras (Världskommissionen för miljö och utveckling 1987, s 7). För att 
skapa en uppfattning om de samverkansprocesser som sker mellan ICEHOTEL och dess 
intressenter är det viktigt att förstå hur ekonomisk och miljömässig hållbarhet samspelar. Detta 
samspel är relevant för att kunna utreda hur företaget agerar ansvarsfullt gentemot samhället 
och miljön. 
 
3.4 Corporate Social Responsibility 
För att kunna skapa förståelse för hur ICEHOTEL ser på sitt samhällsansvar gällande 
klimatpåverkan är “Corporate Social Responsibility” ett väsentligt begrepp att definiera. 
Corporate Social Responsibility, eller CSR, är ett begrepp som på svenska ofta översätts till 
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företagens sociala ansvar eller samhällsansvar (Grafström, Göthberg & Windell 2008, s 27). I 
denna rapport kommer begreppet i fortsättningen benämnas som CSR eller samhällsansvar. 
Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver att CSR till stor del handlar om att företag 
ska stå till svars för hur de påverkar samhället. Påverkan på samhället kan tolkas som att 
företagen bör minimera sin skada på samhället eller maximera nyttan för samhället (s 15). I 
denna studie används begreppet för att förstå vilka åtgärder som ICEHOTEL anser är viktiga 
för att bidra till ett hållbart samhälle samt varför dessa åtgärder är betydande.  

För att avgränsa denna rapport kommer CSR definieras enligt EU-kommissionens (2001) 
beskrivning av begreppet: De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som 
ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna (EU-kommissionen 2001, s 6) 
Denna definition understryker att CSR alltså handlar om ett frivilligt engagemang där både 
socialt och miljömässigt ansvar är av betydelse (Grafström, Göthberg & Windell 2008, s 39) 
och som tidigare nämnt är denna studies huvudfokus det miljömässiga ansvaret. Enligt 
Grafström, Göthberg och Windell (2008, s 150) är en populär åsikt angående CSR att det i 
större utsträckning handlar om affärsstrategi än välgörenhet och CSR är idag allt mer integrerat 
i företagens affärsmodeller. Implementationen av CSR i företagets affärsmodell är även något 
som författarna menar kan påverka miljömässiga och sociala resultat (ibid.). Dock bör det 
påpekas att inga direkta samband mellan ekonomisk prestation och samhällsansvar har kunnat 
bevisas. Detta menar författarna framförallt beror på att det är svårt att dra slutsatser om vad 
som orsakar vad och att det är problematiskt att isolera socialt ansvarstagande från andra 
påverkande faktorer (ss 152-153).  

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2008, s 156) är det möjligt att ett ökat 
engagemang hos företag kan leda till ett ökat intresse bland företagets kunder, samt bidra till 
att attrahera arbetskraft. Ett ökat samhällsansvar kan även stärka företagens anseende hos 
samhället (s 156). Anseende är ofta bryggan mellan det ansvar som företaget tar och vilken 
lönsamhet företaget har och det kan argumenteras för att ett gott anseende kan leda till ökad 
lönsamhet (ibid.).  
 
3.5 Intressentmodellen  
Vid diskussion av CSR kan intressentmodellen användas. Intressentmodellen syftar på att 
förklara samverkan mellan den huvudsakliga aktören och dess nätverk samt belysa det faktum 
att dessa inte agerar ensamma i ett vakuum utan ständigt kommunicerar med varandra 
(Grafström, Göthberg & Windell 2008, s 66). Intressentmodellen är ursprungligen framtagen 
av Freeman (2010) som i sin bok “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, utgiven 
första gången 1984, illustrerar modellen enligt Figur 2. (s 25). Med intressentmodellen kan 
aktörer och deras relationer till varandra kartläggas (Grafström, Göthberg & Windell 2008, s 
66) och i den klassiska intressentmodellen som presenteras i Figur 2 redovisas aktörer som till 
exempel staten, media, anställda, ägare och kunder. I mitten av intressentmodellen står ett 
företag i fokus, vilket i denna studie är ICEHOTEL. Denna aktör har relationer till andra 
aktörer, så kallade intressenter. Begreppet intressenter definierar Freeman som: Any group or 
individual who can affect or is affected by the achievement of the firm’s objectives (2010, s 25). 
I denna rapport kommer primära och sekundära aktörer att identifieras och undersökas i syfte 
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att förstå deras samverkan med ICEHOTEL. De primära aktörerna menar Grafström, Göthberg 
och Windell (2008, s 67) är intressenter som direkt kan påverka ett företags överlevnad medan 
de sekundära aktörerna kan påverka den huvudsakliga aktören antingen positivt eller negativt 
men inte på ett sätt som påverkar företagets överlevnad. 

Donaldson och Preston (1995) diskuterar intressentmodellen och anser att 
intressentmodellen kan användas på tre olika sätt (s 70). Dessa kallar författarna för 
“descriptive”, “normative” och “instrumental” (ss 66-67). I denna rapport kommer 
intressentmodellen användas på det normativa sättet vilket syftar på att intressentmodellen kan 
användas för att förstå företagets funktion och varför företaget agerar som de gör (s 71). 
Donaldson och Preston (1995, s 74) presenterar också de tre synsätten som en modell bestående 
av tre lager. Det normativa synsättet agerar innersta lager och detta synsätt handlar till stor del 
om att förstå intressenternas egenvärde inom intressentmodellen. Detta egenvärde handlar dock 
inte endast om exempelvis maximering av vinst eller att nå satta målsättningar, utan att 
samverkan mellan intressenter också sker för att det finns moraliska incitament till det eller att 
det går i linje med företagets värdegrunder. Det normativa synsättet bygger således på 
kantiansk pliktetik (ss 73-74). Med detta menas att det normativa synsättet kan antas utgå ifrån 
att företag ska (eller inte ska) agera på ett specifikt sätt för att det är det rätta (eller felaktiga) 
att göra (s.72). 
 

 
 

Figur 2. Intressentmodellen, enligt Freeman  
Källa: R. Edward Freeman 2010, s 25 
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4. METOD 
 
För att kunna uppfylla rapportens syfte och besvara våra frågeställningar valde vi att utföra 
intervjuer. Intervjuerna ägde rum i Kiruna och Jukkasjärvi 9-11 april samt genom två 
telefonintervjuer den 8 mars och den 16 april. Intervjupersonerna valdes ut baserat på den 
kunskap varje person besitter samt vilken arbetsroll personen har. Då det är av intresse att 
undersöka samverkansprocesser mellan ICEHOTEL och andra relevanta aktörer, intervjuades 
två personer från ICEHOTEL samt en person från Kiruna kommun, en potentiell intressent i 
Freemans (2010) intressentmodell. För att undersöka vilka övriga intressenter som deltar i 
samverkansprocesser med ICEHOTEL utformades frågor angående detta till de två 
intervjupersonerna från ICEHOTEL. Utöver intervjuerna genomfördes en observationsstudie 
på ICEHOTEL den 10 april. Totalt utfördes tre huvudsakliga intervjuer och en kompletterande 
telefonintervju. Under besöket på ICEHOTEL genomfördes även tre korta kompletterande 
samtal med en guide/butiksbiträde, en receptionist och food-and-beverage managern på 
hotellet, varav ingen kontaktades på förhand.  
 
4.1 Den kvalitativa studien 
Denna studie är av kvalitativ karaktär vilket Hedin och Martin (2011, s 3) menar medför att 
studien utgår från tanken att det inte finns en enskild objektiv sanning eller att det är denna som 
ska hittas. Det är istället de enskilda åsikterna från aktörerna som är av intresse, där 
förhoppningen är att kunna gå in på djupet till varför aktörerna tänker eller agerar som de gör. 
Kvalitativa studier utgår enligt Hedin och Martin ofta från ett litet antal personer men med 
förhoppningen att kunna undersöka dessa på djupet.  
 
4.2 Intervju som metod 
Dalen (2015, s 14) beskriver den kvalitativa intervjun som en bra metod att använda när det 
ligger inom studiens ramar att undersöka och förstå intervjupersonens egna tankar och åsikter. 
Den semistrukturerade intervjun är enligt Dalen den mest använda formen av intervju och 
denna intervjuform tillåter forskaren att förbereda frågor kring av forskaren förbestämda teman 
(s 34). Vid semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren också ställa följdfrågor till 
intervjupersonen om något som denne har sagt kan uppfattas som viktigt för studien (Bryman 
2011, s 206). Valet föll på semistrukturerad intervju av dessa fördelaktiga anledningar. 
Frågorna som användes för denna studie hittas i Bilaga 1: Intervjufrågor. 
 
4.2.1 Urval av intervjupersoner 
Valet att huvudsakligen göra tre semistrukturerade intervjuer baserades på det faktum att de tre 
personer som valdes ut ansågs vara mest lämpliga för att kunna besvara de frågor som var av 
intresse att undersöka. Att välja ut personer för intervju på ett icke-slumpmässigt sätt och 
istället välja intervjupersoner baserat på deras relevans utifrån de aktuella forskningsfrågorna 
kallas målinriktat urval (Bryman 2011, s 392). Utöver detta användes även snöbollsurval som 
Bryman (2011, s 196) förklarar bygger på att fråga redan utvalda personer med relevans för 
studien om andra potentiellt intressanta intervjupersoner som kan bidra till en djupare förståelse 
för studien. Denna metod användes både för att hitta intervjupersoner att kontakta i syfte att 
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boka in intervjuer i förväg, samt under fältarbetet i Jukkasjärvi. Bryman påpekar att 
snöbollsurval inte leder till ett representativt urval för hela populationen (ibid) men i denna 
studie var snöbollsurvalet relevant för att komma i kontakt med andra personer som jobbar på 
ICEHOTEL. 

Då ICEHOTEL är huvudaktören i denna studie började vi med att kontakta hotellet och 
ringde då till hotellets reception för att berätta om vår studie. Receptionisten tog vår mailadress 
och föreslog att han skulle kontakta relevanta personer som skulle kunna hjälpa oss med vår 
studie samt vidarebefordra vår mailadress. Därefter kontaktades vi av Kerstin Nilsson, 
hållbarhetsansvarig på ICEHOTEL, som berättade att hon var villig att ställa upp på en intervju. 
Nilsson föreslog också att vi skulle kontakta Anders Nyström, fastighetschef på ICEHOTEL, 
eftersom han har mer kontakt med kommunen än Nilsson. Nilsson och Nyström introducerades 
för oss genom snöbollsurval och valdes till intervju på grund av deras relevans för studien, i 
linje med målinriktat urval. Under fältarbetet hjälpte även Nyström till att ta kontakt med 
personer på plats att fråga om de ville svara på några frågor om hotellets arbete kring hållbar 
utveckling samt hur det genomsyras i deras dagliga arbete. Dessa var, som tidigare nämnt, en 
guide/butiksbiträde, en receptionist samt food-and-beverage managern och de hittades alltså 
också via snöbollsurval. 

Den första intervjun ägde rum den 8 mars 2018 med Nilsson och Nyström på telefon. 
Nilsson har jobbat inom ICEHOTEL AB i över 30 år och har under dessa år haft flera olika 
roller. Nyligen har Nilsson fått ansvaret för att jobba med hållbarhetsfrågor och certifieringar 
inom företaget. Nyström har jobbat med besöksnäring hela livet och har sedan nio år tillbaka 
arbetat som fastighetsansvarig på ICEHOTEL och arbetar framförallt med driften av hotellet. 
En ytterligare intervju med Nyström genomfördes också i Kiruna den 10 april 2018.  

För att kunna besvara studiens frågeställning om vilka intressenter ICEHOTEL samverkar 
med önskade vi prata med en anställd på Kiruna kommun om miljö och hållbarhet. Valet av 
person föll på Anders Fjällborg, miljöchef på Kiruna kommun, då vi ansåg att han troligtvis 
skulle ha god insikt kring de ämnen vi ville belysa under intervju. Vi använde oss alltså av 
målinriktat urval vid valet av Fjällborg. 
 
4.2.2 Intervjuerna  
Förberedelsen och utförandet av de tre planerade intervjuerna genomfördes på samma sätt. 
Inför varje intervju identifierades ett antal teman som intervjun skulle beröra. Därefter 
formulerades intervjufrågor kring dessa teman. Två av de huvudsakliga intervjuerna 
genomfördes genom ett personligt möte och en via telefon. Utöver dessa genomfördes även en 
kompletterande telefonintervju vid ett senare tillfälle. Telefonintervjuer har enligt Bryman 
(2011, ss 208-209) vissa fördelar, såsom att de är billigare och tar mindre tid än att resa långa 
vägar för att träffa intervjupersonen personligen samt att det vid telefonintervjuer inte är möjligt 
för intervjupersonen att påverkas av intervjuarens kön eller etnicitet. Däremot är det viktigt att 
också vara uppmärksam på de svagheter som telefonintervjuer medför. Bryman tar upp faktorer 
som att det är svårt att göra telefonintervjuer lika långa som det går att göra personliga 
intervjuer samt att det inte går att uppfatta kroppsspråk eller ansiktsuttryck som kan vara av 
betydelse under samtalet (ss 209-210). 

De planerade intervjuerna spelades in efter godkännande från samtliga intervjupersoner. 
Innan intervjuerna tillfrågades även alla intervjupersoner om de ville vara anonyma eller inte. 
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Utöver inspelningarna fördes också anteckningar under samtalen för att notera våra reaktioner 
och tankar som uppkom under samtalen samt underlätta konstruktion av följdfrågor. Att 
anteckna under samtalens gång var även till hjälp när intervjufrågor för nästa intervju skulle 
planeras. Detta då anteckningarna gav oss en bra bild av vad vi tyckte var av betydelse vid 
tidigare intervjuer och vilka tankar som hade uppkommit inför framtida intervjuer. 
Anteckningarna fördes av en person och intervjufrågorna ställdes huvudsakligen av den andra 
för att undvika förvirring för intervjupersonen. Detta var särskilt viktigt under 
telefonintervjuerna då intervjupersonen inte hade möjlighet att se oss. Svårigheter i att förstå 
vem som pratade vid vilket tillfälle samt risken för att avbryta varandra kunde ha uppstått om 
två personer hade agerat intervjuare samtidigt.  
 
4.2.3 Transkribering  
Efter varje intervju transkriberades materialet som hade spelats in. Transkribering gör det 
lättare att analysera vad intervjupersonerna har sagt (Bryman 2011, s 428). Att arbeta 
kontinuerligt med transkribering menar Bryman bidrar till en större medvetenhet kring de 
teman som behandlas under intervjuerna. Detta ger i sin tur intervjuaren en chans att skriva 
intervjufrågor till nästkommande intervjuer baserat på vad som tidigare diskuterats (ss 429-
430). Av dessa skäl utfördes kontinuerlig transkribering och analys av materialet. Vid tillfällen 
då citat har lyfts in i studien har dessa redigerats i syfte att underlätta läsningen. 
 
4.3 Observationsstudie 
Utöver intervjuerna utfördes även en observationsstudie på ICEHOTEL. Det var av stor vikt 
för studien att utföra denna kompletterande observation för att få en uppfattning av hotellets 
miljöarbete samt att se hur väl intervjupersonernas svar om hotellets miljöarbete stämde 
överens med vad vi såg under vårt besök. Det var också av intresse att se om handlingar som 
ej berörts under intervjuerna kunde noteras. Tanken med metoden var, i linje med Fourniers 
(2018) definition av observationsstudie, att observera personalens spontana beteende i deras 
naturliga miljö. Vi ville även observera den fysiska miljön som personalen befann sig i. För att 
kunna undersöka det naturliga beteendet hos personalen krävdes det att observatörerna, i det 
här fallet vi, inte påverkade personalen.  

Vid en observationsstudie kan både formell och informell datainsamling användas. I denna 
studie användes den informella typen som innebar att anteckna det observatören ansåg var 
intressant (Cherry 2017). Risken med den här metoden, som Robson (2011, s 87) också nämner, 
är att det kan uppstå en “observer bias” vilket innebär att observatören, alltså vi, kan ha en 
tendens att försöka styra observationen till att upptäcka saker som är fördelaktiga för studiens 
syfte. För att reducera detta observationsfel gjorde vi oss så förberedda som möjligt genom att 
i förtid kartlägga de beteenden och handlingar som vi genom intervjuerna uppfattade som 
intressanta. 

På plats på ICEHOTEL förstod vi att hotellet består av ett antal byggnader som alla är 
utspridda från varandra. Vi besökte ICEHOTEL 28, ICEHOTEL 365, receptionen, 
restaurangen, souvenirbutiken samt det som ICEHOTEL kallar för Riverside Lounge, en 
byggnad med omklädningsrum och toaletter samt en lobby. Vi gick runt i byggnaderna på egen 
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hand och deltog även i en guidad tur vilket är en av de aktiviteter som ICEHOTEL erbjuder. 
De påståenden som vår observationsstudie utgick från redovisas i Bilaga 2: observationsstudie.  

Bryman (2011, s 440) jämför observationsstudier med intervjuer och menar på att 
observationsstudier har några fördelar framför intervjuer. Till exempel kan observationsstudien 
ge en större förståelse för den omgivning som de identifierade deltagarna lever och verkar i. 
Intervjuer är huvudsakligen baserade på vad deltagaren säger vilket kan innebära att saker som 
är självklara för intervjupersonen inte nämns under en intervju. Däremot kan 
observationsstudien hjälpa till att avslöja dessa självklara beteenden (ibid.). Det bör däremot 
nämnas att intervjuer också kan anses vara fördelaktiga jämfört med observationsstudier. 
Bryman menar att det finns vissa typer av frågeställningar som kan vara svåra att studera med 
observationer, utan där personer uttryckligen måste tillfrågas om deras åsikter eller tankar 
(2011, s 441). Vidare kan observationer inte ge detaljerad information om tidigare händelser 
som har skett innan observationen ägde rum (ibid.). En nackdel med observationer är också att 
det inte alltid är självklart vad som orsakar eller ligger till grund för de observerade subjektens 
handlingar (Fournier 2018). 
 
4.4 Kritik av vår metod 
Som tidigare nämnt utfördes tre huvudsakliga intervjuer. Även om valet av mängden intervjuer 
baserades på vilka människor som ansågs vara relevanta att prata med, kan tre intervjuer 
uppfattas som ett litet antal. Denna insikt resulterade i att vi valde att vidga studiens omfattning 
och utföra ytterligare tre samtal med personer på ICEHOTEL som tillfrågades på plats om de 
ville delta i studien. Utöver detta kompletterades även intervjuerna med en observationsstudie. 
Syftet med studien är inte att nå ett resultat som är vad Hedin och Martin (2011, s 4) kallar för 
statistiskt generaliserbart och därmed kan ett mindre antal intervjuer av mer detaljerad karaktär 
med relevanta personer vara fördelaktigt för att skapa en djupare förståelse. Däremot leder fler 
intervjupersoner samt observationsstudien till ett mer nyanserat och omfattande empiriskt 
material. Att utföra en observationsstudie visade sig vara fördelaktigt då det gav förståelse för 
hur intervjusvaren stämde överens med vad som kunde observeras på plats. Detta ledde till en 
djupare förståelse för hur ICEHOTEL arbetar och hur hotellet vill framställa sig själva.  

För att skapa en grundläggande förståelse för ICEHOTEL:s verksamhet innan besöket i 
april utfördes först en telefonintervju med Nilsson. I linje med Brymans (2011, ss 208-209) 
synsätt är det vid analys av det insamlade materialet från telefonintervjuer viktigt att ha i åtanke 
att vi möjligtvis inte har full förståelse för de svar vi fick från Nilsson. Detta då observation av 
kroppsspråk och ansiktsuttryck troligtvis kan leda till en bättre förståelse kring de svar som 
Nilsson gav och hennes känslor kring de olika ämnen som berördes under intervjun.  

Under den första planerade intervjun, vilken hade bokats in med Nilsson, medverkade 
även Nyström. Detta var inte planerat på förhand vilket innebär att samtliga intervjufrågor och 
intervjuns struktur utgick från att Nilsson skulle vara den enda respondenten under intervjun. 
Om vi på förhand hade varit medvetna om att både Nilsson och Nyström skulle närvara vid 
intervjun hade frågor dels om Nyströms arbete samt om Nilssons och Nyströms samarbete och 
eventuella gemensamma arbetsuppgifter kunnat ställas. Intervjun hade således haft ett annat 
fokus om vi innan intervjun hade varit medvetna om att både Nilsson och Nyström skulle 
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medverka i intervjun. Vi hade även kunnat samla bakgrundsmaterial till kommande intervju 
med Nyström. 
 
5. SAMVERKANSPROCESSER 
 
Utifrån de genomförda intervjuerna samt observationsstudien har vi identifierat sex 
huvudsakliga intressenter som är relevanta att diskutera vidare. På så sätt har vi avgränsat 
intressentmodellen och utrett vilka intressenter som ICEHOTEL samverkar med inom dess 
hållbarhetsarbete samt på vilka sätt. De identifierade intressenterna, i enlighet med Freemans 
(2010) modell, är “government”, “customers”, “employees”, “media”, “competitors” och 
“suppliers”. I vårt fall utgörs dessa av Kiruna kommun, hotellets gäster, anställda på 
ICEHOTEL, media, andra ishotell samt några av ICEHOTEL:s leverantörer. I centrum av 
modellen finner vi ICEHOTEL, vilket i detta fall utgörs av verksamhetens ledning. De 
identifierade intressenterna presenteras i Figur 3, vilken utgör vår variant av Freemans (2010) 
intressentmodell. Vi har även sammanställt samverkansprocesserna mellan ICEHOTEL och 
dess intressenter, vilka redovisas i Tabell 1. En djupare analys angående dessa 
samverkansprocesser förs i nedanstående avsnitt. Valet av betydelsefulla intressenter grundar 
sig i deras relevans för studiens syfte, i respondenternas intervjusvar samt egna förväntningar 
baserat på tidigare forskning. I följande avsnitt är det av intresse att diskutera det empiriska 
materialet och föra ett resonemang kring studiens syfte för att sedan kunna besvara studiens 
frågeställningar. 

 

  
 

Figur 3. ICEHOTEL och dess identifierade intressenter 
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Tabell 1. Samverkansprocess mellan ICEHOTELS och dess intressenter 
     

5.1 Anställda 
För att verkställa nya idéer och upprätthålla en hållbar verksamhet är det viktigt att hotellets 
anställda förstår syftet med de förändringar och nya innovationer inom hållbarhet som görs på 
ICEHOTEL. Besluten som tas av hotellets ledning ska operationaliseras av de anställda och 
dessa gör skillnad genom deras arbetsuppgifter. I och med detta är det viktigt med en 
kunskapsinriktad samverkansprocess mellan anställda och hotellets beslutstagare. Nilsson 
berättar att många beslut tas av ledningsgruppen eller styrelsen. Dessa kommer därför att 
ansvara för att alla anställda får rätt utbildning och den kunskap som krävs för att kunna 
verkställa de beslut som tas. Den samverkansprocess som sker inom verksamheten blir således 
kritisk för att kunna arbeta hållbart och ligga i framkant vad gäller ny innovation. 

Samverkansprocessen är även processbaserad då kontinuerligt arbete krävs för att hela 
tiden informera och utbilda de anställda om nya beslut och mål som fastställs inom 
verksamheten. Genom att låta värnandet om miljön genomsyra hela företaget och aktivt arbeta 
för ständig förbättring visar ICEHOTEL att de har stora förhoppningar med sitt miljöarbete. 
Nilsson betonar: Vår filosofi är att bli lite bättre överallt hela tiden (Intervju Nilsson 2018). 
Då allt arbete sker på eget initiativ från hotellet, är det viktigt med en konkret plan och 
metodiskt arbete för att lyckas utveckla hela företaget. Detta innebär att alla anställda måste ha 
förståelse för företagets kultur och strategier. 
 
5.2 Gäster 
I samverkan med gäster är det inom turistbranschen viktigt att gästens behov kommer i första 
hand. Nilsson beskriver hur en av ICEHOTEL:s främsta uppgifter är att se efter gästernas 
välmående och tillfredsställa deras önskemål. Tegestedt, food-and-beverage manager på 
ICEHOTEL, berättar att hotellets restaurang köper in mestadels närproducerade råvaror, 
mycket på efterfrågan från hotellets gäster som anser att de norrländska råvarorna är exotiska, 
samt endast erbjuder europeiska viner. Detta hjälper ICEHOTEL att minska sina utsläpp vid 
transport och därmed även sitt miljöavtryck. Efterfrågan av lokala råvaror som enligt Tegestedt 
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finns hos gästerna skapar också ett incitament till att använda närproducerade livsmedel och på 
sätt tillfredsställa gästernas förhoppningar. Samverkan mellan gäster och ICEHOTEL kan 
således ses som affärsmässig, då gästernas önskemål uppfylls vilket också ökar chansen för att 
de ska besöka hotellet och restaurangen igen samt sprida ett gott rykte om hotellet. På så sätt 
genereras ekonomisk vinst för ICEHOTEL. Utöver detta kan samverkansformen även ses som 
projektbaserad då varje gäst har ett ändligt samarbete med hotellet. Däremot finns enligt oss 
ingen större anledning till att se samverkansprocessen som projektbaserad utan vi väljer istället 
att behandla ”gästen” som intressent i sin helhet och se samverkan som processbaserad för att 
underlätta vid diskussion av ICEHOTEL:s nätverk. Samverkansprocessen mellan ICEHOTEL 
och dess gäster tydliggör också hur ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet 
samspelar. Att exempelvis använda lokala råvaror i restaurangverksamheten är ett sätt att 
minska hotellets miljöpåverkan men också ett sätt att öka lönsamheten då nöjda gäster kan 
förväntas återbesöka restaurangen.  

Att värna om och hålla rent i naturen är för somliga en självklarhet, men Nilsson berättar 
att utländska gäster ofta förvånas över hur rent det är på ICEHOTEL. ICEHOTEL:s arbete för 
en hållbar verksamhet underlättas när gästerna är införstådda i syftet bakom hotellets 
verksamhet och är medvetna om ICEHOTEL:s företagskultur. En motstridig gäst som väljer 
att gå emot ICEHOTEL:s hållbarhetsarbete genom att exempelvis slänga skräp i naturen 
kommer att försvåra ICEHOTEL:s förmåga att upprätthålla en miljömässigt hållbar 
verksamhet. Samtidigt finns en risk att gäster som inte är införstådda i varför ICEHOTEL till 
exempel inte erbjuder utom-europeiska viner också känner sig missnöjda under vistelsen. För 
ICEHOTEL är det därför viktigt, i enlighet med Strömbergs (2008) teori, att skapa ett 
varumärke kring den rena och naturliga upplevelsen med ett starkt fokus på miljömässig 
hållbarhet som gästerna ser som en unik och spännande upplevelse i stället för något jobbigt 
och krävande. Samverkan mellan gästerna och hotellet kan därför också ses som 
kunskapsinriktad, då det är viktigt för hotellet att förmedla förståelse för varför ICEHOTEL:s 
verksamhet ser ut som den gör. Vidare kan denna förståelse hjälpa öka uppskattningen för 
hotellet bland gästerna vilket i sin tur kan hjälpa ICEHOTEL öka sin lönsamhet. 
 
5.3 Kiruna kommun 
Den tredje identifierade intressenten är Kiruna kommun. Fjällborg berättar att kommunen har 
i uppdrag att arbeta i linje med miljöbalken och livsmedelslagen. Miljökontoret skapar inte 
själva opinion utan fungerar, enligt Fjällborg, som statens förlängda arm och ser därmed till att 
lagar följs inom dessa områden. Detta innebär att kommunen exempelvis har tillsyn på 
ICEHOTEL:s livsmedelshantering. Fjällborg menar att samverkan mellan ICEHOTEL och 
Kiruna kommun vad gäller livsmedelshantering inte skiljer sig från kommunens samverkan 
med andra restauranger och dagligvaruhandeln. Däremot sker ytterligare tillsyn över hotellets 
hantering av is. Detta beror på att isen klassificeras som ett livsmedel när den är gjord som ett 
glas eller en tallrik, vilka sedan används av gäster, och Kiruna kommuns tillsyn möjliggör alltså 
ICEHOTEL:s användning av is som porslin. Utöver detta berättar Nyström att kommunen 
påverkar ICEHOTEL på andra sätt genom att till exempel möjliggöra bygglov och 
alkoholtillstånd. Kiruna kommun ansvarar också för hantering av ICEHOTEL:s avfall.  

Samverkansformen mellan hotellet och kommunen kan förstås som processbaserad då 
ICEHOTEL kontinuerligt samverkar med kommunen. Samverkansprocessens syfte kan 
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däremot varken ses som helt kunskapsinriktat eller affärsmässigt eftersom kommunen endast 
ansvarar över att sätta statens beslut i verk. Det finns inget ekonomiskt vinstintresse i 
samverkan mellan ICEHOTEL och Kiruna kommun och syftet med samverkan är inte heller 
att öka varandras kompetens inom miljö. Nyström förklarar att kommunen nu för tiden inte 
agerar rådgivare när beslut om exempelvis bygglov ska tas utan framförallt gör en granskning 
av verksamheten för att sedan ge avslag eller inte. Detta tydliggör det faktum att 
samverkansprocessen inte är kunskapsinriktad. Samverkansformen mellan ICEHOTEL och 
Kiruna kommun går därför utanför Roséns m fl (2007) ramar om samverkans innehåll. Den typ 
av samverkan som råder kan enligt oss snarare ses som hierarkisk, då Kiruna kommun sätter 
krav på ICEHOTEL:s verksamhet som måste följas. Att Kiruna kommun har auktoriteten att 
påverka ICEHOTEL:s verksamhet i den utsträckning att hotellet inte kan arbeta på samma sätt 
som tidigare tyder på att Kiruna kommun är en primär aktör. Exempelvis kan avslag från 
kommunen vad gäller bygglov eller om kommunen anser att isen är otillräcklig som livsmedel 
skapa stora problem för hotellet. Även om Kiruna kommun har stor inverkan inom de områden 
som kommunen har tillsyn över, och därmed räknas som primär aktör, menar dock Nilsson att 
det överlag inte råder en stor samverkan mellan ICEHOTEL och Kiruna kommun vad gäller 
nya initiativ till miljöåtgärder. Hon menar snarare på att ICEHOTEL:s utveckling till stor del 
bygger på de egna initiativen kring åtgärder för att skapa en mer hållbar verksamhet. 

Även om ICEHOTEL ligger i framkant vad gäller agerande för att skapa en hållbar 
verksamhet nämner Tegestedt att det finns viss förbättringspotential inom verksamheten varav 
möjlighet till bättre avfallshantering är ett exempel. Tegestedt förklarar att mycket av det som 
sorteras som brännbart istället skulle kunna delas upp i olika kärl. Detta är något hotellet skulle 
vilja göra men på grund av, enligt Tegestedt, bristfällig sluthantering skulle innehållet i dessa 
olika kärl förbrännas tillsammans ändå. Samma problem nämns av butiksbiträdet i 
souvenirbutiken, där ytterligare avfallssortering också är önskvärd. Nilsson klargör problemet 
och berättar: Det som har diskuterats är framförallt återvinning av mat. ... Idag finns ingen 
som tar hand om det, om vi skulle spara matrester. (Intervju Nilsson 2018) Det nämns alltså 
på flera håll att ICEHOTEL skulle kunna vidta ytterligare åtgärder till att förbättra 
avfallshanteringen och därmed minska sitt miljöavtryck, vilket visar på en medvetenhet kring 
hotellets förbättringspotential. Däremot skapas inget incitament till att vidta just denna åtgärd 
då  matavfall och brännbart hanteras på samma sätt vid sluthantering. ICEHOTEL utnyttjar den 
tjänst som Kiruna kommun erbjuder kring sluthantering av avfall och detta innebär att denna 
intressent påverkar hur stora åtgärder ICEHOTEL kan vidta inom detta område. Även i detta 
fall är Roséns m fl (2007) definition av samverkans olika typer inte tillräckliga för att förklara 
samverkansprocessen mellan ICEHOTEL och Kiruna kommun. Denna samverkansprocess är 
således också ett exempel på det hierarkiska förhållandet mellan ICEHOTEL och Kiruna 
kommun som vi till viss del anser råder mellan parterna. Detta då Kiruna kommun i dagsläget 
begränsar ICEHOTEL:s handlingsmöjligheter inom hotellets arbete med återvinning. 
 
5.4 Leverantörer 
Utöver samverkan med kommunen sker även samverkansprocesser med ICEHOTEL:s 
leverantörer. ICEHOTEL är måna om att välja samarbetspartners som också värdesätter 
miljömässig hållbarhet vilket Nyström exemplifierar genom att berätta att ICEHOTEL:s 
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energileverantör, Gävle Energi, är vald med stor omsorg då de endast använder sig av 
förnyelsebara energikällor och därmed har låg miljöpåverkan. Samverkan med Gävle Energi 
är ett tydligt exempel på Roséns m fl (2007) definition av samverkan i processform. Samarbetet 
är långsiktigt där båda parter tar del av varandras tjänster. Nilsson berättar att Gävle Energi, 
förutom att agera leverantör, också utbildar ICEHOTEL:s personal kring åtgärder för minskad 
energiförbrukning. Denna samverkan är således både kunskapsinriktad eftersom samarbetet 
leder till ökad kompetens inom hållbarhet hos ICEHOTEL:s personal, samt affärsmässig då 
energileverantören hjälper ICEHOTEL att minska sina kostnader. Nyström påpekar att Gävle 
Energi har hjälpt ICEHOTEL att sänka sin energiförbrukning med upp mot 25 %, trots att 
hotellets verksamhet har vuxit under de tio åren av samverkan. Vidare poängterar Nyström att 
denna samverkansprocess inte nödvändigtvis har varit lika ekonomiskt fördelaktig för Gävle 
Energi och berättar: Lite speciellt är det ju, om man tänker på alla energibolag så vill de ju 
tjäna pengar. Gävle Energi har tjänat mindre pengar på oss genom att hjälpa oss (Intervju 
Nyström 2018). 

Att Gävle Energi har gjort en mindre förtjänst genom samarbetet med ICEHOTEL betyder 
däremot inte att energileverantören inte kan dra ekonomisk nytta av samverkan med hotellet. 
Nyström berättar att Gävle Energi har synliggjort samarbetet med ICEHOTEL i sin 
marknadsföring, vilket också kan ses som en typ av affärsmässig samverkansprocess. Det är 
därför inte förvånande att Nyström också framhåller Gävle Energis starka intresse av att 
samverka med ICEHOTEL. Däremot går denna samverkansprocess inte helt i linje med Roséns 
m fl (2007) definition av affärsmässig samverkan då denna samverkansprocess inte verkar ge 
direkta ekonomiska resultat för energileverantören. Samma typ av samarbete som ICEHOTEL 
har med Gävle Energi tillämpas enligt Nyström även mellan energileverantören och flera andra 
kunder. Vi anser att det lyckade samarbetet med ICEHOTEL kan förväntas skapa ett intresse 
bland andra företag att bilda liknande samverkansprocesser med Gävle Energi. ICEHOTEL 
och Gävle Energis starka fokus på hållbara energikällor ökar också energileverantörens 
anseende som ett miljömedvetet företag, något som kan förväntas locka nya kunder. På så sätt 
kan Gävle Energi förväntas gynnas ekonomiskt genom ökat intresse hos andra företag. Även 
andra leverantörer har intresserat sig för ICEHOTEL och dess publicitet i media. Nyström 
förklarar hur Philips och ICEHOTEL har haft ett stort samarbete för att byta ut hotellets 
belysning till LED-lampor. Samverkan innebar att båda parter delade på kostnaderna för att 
genomföra denna förändring och i gentjänst fick Philips använda sig av ICEHOTEL i sina 
produktionskataloger. Nyström understryker denna samverkan som ett givande och tagande. 
Även i detta fall efterfrågar leverantören exponering tillsammans med ICEHOTEL vilket kan 
ses som ett unikt bidrag till leverantörens marknadsföring. På så sätt stärks leverantörens 
anseende som ett miljömedvetet företag bland allmänheten och leder till större igenkänning. 
Detta kan indirekt leda till ökad ekonomisk vinst och därmed går det inte att utesluta det faktum 
att samverkansprocessen är affärsmässig. Vidare är denna samverkansprocess tidsbegränsad 
och kan därför klassas som en samverkansprocess i projektform.  

Även om samarbetet med Gävle Energi på många sätt liknar samarbetet med Philips, inte 
minst då de båda berör hotellets energiförbrukning samt gentjänsten i form av marknadsföring, 
finns tydliga skillnader. Vidare skiljer sig samverkansprocessen med Kiruna kommun också 
från samverkansprocesserna mellan ICEHOTEL och dess leverantörer. Detta bidrar till 
uppfattningen om att samverkan inte är ett neutralt begrepp som kan användas likvärdigt i olika 
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situationer. Varje samverkansprocess har unika inslag och beror till stor del på situationen samt 
vilka förväntningar som finns hos aktörerna. Skillnader kan uppfattas i relationens 
tidsbegränsning, där samarbetet med Gävle Energi är betydligt mer långsiktigt än det med 
Philips. Tydliga skillnader kan även uppfattas kring samverkanprocessens innehåll. Mellan 
ICEHOTEL och Gävle Energi sker ett kunskapsutbyte medan samverkan med Philips till 
största del handlar om konkreta handlingar och åtgärder. Samverkan med Philips kan också 
anses vara av det Grafström, Göthberg och Windell (2008) kallar för sekundär karaktär då 
ICEHOTEL inte använder sig av Philips tjänster dagligen. Philips kan påverka ICEHOTEL:s 
anseende positivt eller negativt men har utöver det inte någon inverkan på verksamheten idag. 
Samarbetet med Gävle Energi är däremot av primär karaktär då energileverantören är en kritisk 
samarbetspartner för ICEHOTEL, vilket Nilsson och Nyström också betonar. Ett avslutat 
samarbete kan därför i hög grad antas påverka ICEHOTEL:s verksamhet och därmed kan Gävle 
Energi klassas som en primär intressent, i linje med Grafström, Göthberg och Windells (2008) 
definition. Utan Gävle Energi behöver ICEHOTEL etablera en ny relation med en annan 
samarbetspartner som skulle kunna ersätta den unika samverkan som idag existerar mellan 
Gävle Energi och ICEHOTEL. Detta innefattar svårigheten att hitta en samarbetspartner som 
kan utbilda, leverera miljövänlig energi, samt vara villig att inte alltid sätta egen ekonomisk 
vinst i första hand. Däremot har ett långt kunskapsutbyte redan skett, vilket innebär att 
ICEHOTEL skulle kunna dra nytta av samarbetet med Gävle Energi långt efter en avslutad 
samverkan.  
 
5.5 Media 
Som första hotell i världen att byggas av is och snö understryker Nilsson att det har skapats 
mycket uppståndelse kring ICEHOTEL. Framförallt har många journalister och mediebolag 
intresserat sig för hotellets unika idé. Nilsson och Nyström menar båda att hotellet får mycket 
publicitet samt att media ofta söker sig till hotellet.  

Media framhävs som en viktig intressent för ICEHOTEL, inte minst vad gäller den gratis 
marknadsföring och uppmärksamhet som ICEHOTEL får tack vare den samverkansprocess 
som råder mellan aktörerna. Media som intressent är en sekundär aktör och kan framförallt 
påverka ICEHOTEL:s anseende positivt eller negativt. Sättet som media framställer hotellet på 
har oundvikligen inverkan på potentiella gäster samt hotellets anseende som ett miljömedvetet 
företag och därmed även på hotellets lönsamhet. På så sätt kan syftet med samverkan 
framförallt ses som affärsmässigt. Samverkansprocessen mellan media och hotellet kan även 
ses som en processform med stor dynamik. Intresset från media fluktuerar med tiden och gör 
att processformen består av intensiva perioder av hög samverkan varvat med perioder av låg 
samverkan. Unikt för denna intressent är också att media både kan klassas som det Nordin 
(2017) kallar för en nod och en länk, till skillnad från övriga intressenter som endast agerar 
noder i nätverket. Media är en intressent som påverkar ICEHOTEL och verkar därför som en 
nod i ICEHOTEL:s nätverk. Utöver detta är media också en kanal inom vilken samverkan 
mellan ICEHOTEL och andra intressenter, som till exempel ICEHOTEL:s energileverantör 
Gävle Energi, sker. I denna situation agerar media länk mellan ICEHOTEL och 
energileverantören, då en del av relationen och samverkan mellan ICEHOTEL och Gävle 
Energi sker genom att i media framhäva det egna varumärket med hjälp utav den andra aktören.  
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5.6 Konkurrenter i form av andra ishotell 
När ICEHOTEL startades var hotellet det enda av sitt slag på marknaden men Nilsson berättar 
att det idag även finns andra ishotell runt om i världen. Detta menar Nyström innebär en ökad 
konkurrens för ICEHOTEL och därför behöver hotellet hitta ett sätt att utmärka sig. Nilsson 
understryker att hotellets tydliga fokus på hållbarhet kan anses vara en konkurrensfördel då 
hon menar att vi idag lever i ett mer och mer miljömedvetet samhälle. Det är enligt Nilsson 
därför viktigt att ligga i framkant vad gäller miljöarbete då hon tror att detta kan påverka 
besökare till att välja ICEHOTEL framför andra liknande verksamheter. Nilssons resonemang 
stämmer också överens med teorin inom det rådande forskningsfältet där exempelvis Mousavi, 
Hoskara och Woosnam (2017) talar om hur miljömedvetenhet kan ses som en konkurrensfördel 
för företag i och med att allmänheten intresserar sig mer för miljöfrågor. Författarna menar 
således att gäster i större utsträckning föredrar hotell som aktivt arbetar med hållbarhet. Nilsson 
poängterar också att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om konkurrenternas lösningar. 
Hotellet inspireras gärna av sina konkurrenter vilket i sin tur gynnar utvecklingen av ännu bättre 
lösningar, något som Nilsson också nämner. Nilsson förklarar att hotellet i dagsläget inte 
samarbetar med andra ishotell men däremot kan den ständiga påverkan som aktörerna har på 
varandra ses som en indirekt samverkansprocess. Samverkansprocessen är inte helt olik den 
ICEHOTEL har med media som intressent, då denna typ av process ständigt skiftar mellan hög 
och låg grad av samverkan. Även om samverkan med specifika konkurrenter kan ses som 
projektbaserad med en början och ett slut, anser vi att den ständiga påverkan som 
konkurrenterna har på ICEHOTEL gör att samverkansprocessen ändå bör ses som 
processbaserad. Vidare är syftet med denna samverkansprocess framförallt kunskapsinriktat på 
grund av utbytet av inspiration och idéer som hoppas leda till minskad klimatpåverkan. Denna 
typ av samverkansprocess är även fördelaktig i enlighet med Jesus och Francos (2016) 
forskning. Utbytet av kunskap kan även generera ekonomiska fördelar då konkurrenternas 
idéer och lösningar om exempelvis resursanvändning också kan implementeras och nyttjas av 
ICEHOTEL. På detta sätt kan miljömässig hållbarhet och den kunskapsinriktade 
samverkansprocessen leda till en ökad ekonomisk hållbarhet och därmed kan 
samverkansprocessen mellan konkurrenterna och ICEHOTEL också indirekt ses som 
affärsmässig. Detta är således ytterligare ett exempel på hur miljömässig hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet samspelar. 
 
6. ATT ARBETA MED STRATEGIER  
 
För ICEHOTEL är det viktigt att skapa förståelse bland allmänheten att isen som hotellet är 
byggt av endast är till låns. Varje vår återvänder den smälta isen till Torne älv som en del av 
vattnets naturliga kretslopp. Både Nyström och Nilsson poängterar även detta och understryker 
att detta är en del av den naturliga upplevelsen som ICEHOTEL vill skapa för sina gäster. 
Hotellet visar med sitt hållbarhetsarbete att de har ett genomtänkt tillvägagångssätt och ett 
helhetsperspektiv kring hur olika miljömässiga handlingar inom verksamheten påverkar 
varandra. I detta avsnitt avser vi undersöka hur ICEHOTEL:s arbete med hållbarhet kan 
klargöras genom strategier inom miljö och samhällsansvar. Av de tidigare nämnda 
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miljöstrategierna har Sundquists miljöstrategier A och B samt Orsatos strategier Eco-
Efficiency och Beyond Compliance Leadership identifierats som mest relevanta att diskutera i 
denna studie. Eco-Branding och Environmental Cost Leadership handlar framförallt om 
produkter och kommer därför inte diskuteras vidare medan Eco-Efficiency och Beyond 
Compliance Leadership berör handlingar och åtgärder på ett sätt som bättre stämmer in på 
ICEHOTEL:s verksamhet. 
 
6.1 Resursanvändning och certifikat  
En åtgärd som har tagits för att minska hotellets miljöpåverkan är ett reducerat användande av 
papper. Exempelvis fann vi ett sparsamt utbud av broschyrer och informationsblad tillgängligt 
i receptionen. Vi såg att ICEHOTEL har valt att sammanställa en pärm med hotellets 
aktivitetsutbud, istället för att trycka upp flera broschyrer som gästerna får ta med sig. Utöver 
detta observerade vi också att ICEHOTEL har valt att ställa fram diplom som förklarar att 
ICEHOTEL är en så kallad “Sustainable Arctic Destination”. Certifieringen, utgiven av 
paraplyorganisationen Kiruna-Lappland, innebär att ICEHOTEL har blivit certifierat som en 
hållbar organisation. Att belysa denna utmärkelse i receptionen, den första plats som turisterna 
stöter på vid ankomst till ICEHOTEL, visar för gästerna att ICEHOTEL är ett miljömedvetet 
företag. Detta hjälper skapa ett gott anseende av hotellet bland dess besökare, något som 
Grafström, Göthberg och Windell (2008) också talar om. Vidare beskriver de även hur ett gott 
anseende kan leda till ökad lönsamhet och även om certifikatet endast uppmärksammas av 
redan anlända besökare anser vi att detta intryck kan skapa en god uppfattning av hotellet hos 
turisterna som kan hjälpa marknadsföra ICEHOTEL genom att till exempel berätta om sin 
upplevelse för vänner och bekanta. På så sätt blir offentligheten medveten om hotellets 
arbetssätt vilket går i linje med Beyond Compliance Leadership. 

Nyström och Nilsson berättar även att ICEHOTEL just nu jobbar aktivt för att certifiera 
sig ytterligare genom att arbeta för att bli Svanenmärkta. Nilsson menar att det viktigt att tänka 
på hur företaget jobbar för att kunna minska sin miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vidare 
talar Nyström om att certifieringarna är ett sätt att utvärdera hur hotellet arbetar och få 
förståelse för vilka ytterligare åtgärder som ICEHOTEL måste ta för att minska sin 
miljöpåverkan ännu mer och nå de mål som krävs för att bli certifierade. För att bli 
Svanenmärkta berättar Nyström att ICEHOTEL bland annat har fått redovisa vatten- och 
sophantering, energiförbrukning och användningen av kemikalier. Kraven som ställs för att bli 
certifierad konkretiserar vad som måste göras och certifieringarna blir sedan ett kvitto på att 
hotellet kan lova den miljömässigt hållbara upplevelse som de vill ge sina gäster. Utöver detta 
ger certifikaten hotellet ett gott anseende då de kan intyga att hotellet är så pass miljömedvetet 
som de vill påstå sig vara.  
 
6.2 Anknytning mellan ICEHOTEL och miljöstrategier 
ICEHOTEL lägger stor vikt vid att arbeta hållbart, vilket enligt Nyström ibland innebär att 
hotellet gör miljöinvesteringar som inte genererar lika stor vinst som om ett mindre 
miljövänligt alternativ hade valts. Som tidigare nämnt arbetar hotellet med certifieringar inom 
miljö, vilka sedan visas upp för gästerna. Detta stämmer överens med Orsatos (2006) strategi 
Beyond Compliance Leadership som talar om hur företag kan göra icke-vinstdrivande 
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miljöinvesteringar och sedan ha som mål att deras kunder och offentligheten ska vara medvetna 
om företagets åtgärder, vilket kan hjälpa företaget att skapa en konkurrensfördel. ICEHOTEL:s 
beslut att exempelvis byta ut all belysning till det mer miljövänliga alternativet LED-lampor 
innebar en stor engångskostnad för hotellet men var däremot en fördelaktig långsiktig 
investering. Detta då LED-lampor drar mycket mindre energi och kräver mindre underhåll från 
personal, vilket Nyström också poängterar. Som gentjänst fick Philips använda ICEHOTEL i 
sina produktionskataloger och i sin marknadsföring. På så sätt offentliggjordes företagens 
miljömedvetenhet vilket går i linje med Beyond Compliance Leadership. Även om denna 
åtgärd var icke-vinstdrivande till en början fann ICEHOTEL åtgärden som en konkurrensfördel 
då den skapade långsiktig lönsamhet. Detta är ännu ett exempel på hur ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet samverkar.  

ICEHOTEL arbetar med Beyond Compliance Leadership genom att synliggöra sina 
miljömässiga åtgärder genom sina intressenter, såsom leverantörer och media. De presenterar 
även vissa åtgärder, såsom certifikaten, för de som besöker hotellet. Vid besöket på 
ICEHOTEL såg vi däremot inte någon ytterligare marknadsföring av många av de åtgärder 
som ICEHOTEL:s anställda berättar att hotellet vidtar. Vidare observerade vi att hotellet och 
dess omgivning är väl omhändertagna. Däremot ges inte gästen någon större inblick i det 
faktiska arbete inom hållbarhet som ICEHOTEL bedriver “bakom kulisserna”. Genom att 
tydligare marknadsföra dessa åtgärder och framhäva sina klimatsmarta initiativ skulle 
ICEHOTEL ytterligare kunna förbättra sitt anseende som ett miljömedvetet företag hos 
gästerna. Detta skulle också innebära ett arbete som går mer i linje med miljöstrategin Beyond 
Compliance Leadership, som vi i dagsläget endast anser följs till viss mån.  

ICEHOTEL har även gjort flera hållbara investeringar i syfte att långsiktigt minska sina 
kostnader, varav samverkan med Gävle Energi är ett tydligt exempel. Orsatos (2006) andra 
strategi Eco-Efficiency innebär att företaget försöker hitta områden i verksamheten där det 
finns möjlighet att göra en vinst från miljömässiga investeringar. Exempelvis berättar Nyström 
att Gävle Energi har varit till stor hjälp vad gäller att hitta hotellets “energitjuvar” och på så 
sätt hjälpt hotellet att öka sin lönsamhet. Vidare handlar Eco-Efficiency om att transformera de 
miljömässiga investeringarna till en ekonomisk konkurrenskraft. Detta har ICEHOTEL lagt 
ner mycket tid på, inte minst genom att arbeta för att upprätthålla en miljömässigt hållbar 
verksamhet. 

Utöver Orsatos benämningar av miljöstrategi framför även Sundquist (2010) två olika 
miljöstrategier. ICEHOTEL följer Sundquists devis om att förändringar måste ske lokalt och 
på individnivå för att kunna påverka globalt då hotellet exempelvis väljer lokala råvaror och 
därmed bidrar till en minskad klimatpåverkan. Devisen medför även att ICEHOTEL:s anställda 
måste vara införstådda i hotellets miljöstrategier för att en signifikant förbättring ska kunna 
ske. Därav är det som tidigare nämnt viktigt med en kunskapsinriktad samverkansprocess 
mellan ICEHOTEL:s ledning och dess anställda. Ytterligare en av de samverkansprocesser 
som har gett stora resultat på ICEHOTEL:s miljöpåverkan och användning av energi är 
samarbetet med Gävle Energi, som framförallt har bidragit med implementeringen av 
förnyelsebar energi. I och med hotellets åtgärder för att minska användandet av resurser inom 
alla områden, varav pappersanvändningen i receptionen är ett exempel, samt valet att endast 
använda förnyelsebar energi för uppvärmning överensstämmer hotellets miljöstrategi med 
Sundquists definition av miljöstrategi B. ICEHOTEL försöker även återvinna och återanvända 
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mycket av den energi som används för att driva verksamheten. Nyström berättar att värmen 
som genereras från exempelvis hotellets torktumlare används för att värma upp husen via 
bergvärmepumpar. Detta är ett exempel som tyder på att ICEHOTEL också jobbar enligt 
miljöstrategi A, som Sundquist benämner som miljöanpassning av konsumtion, och även 
försöker bli bättre inom samtliga arbetsområden, vilket går i linje med Nilssons uttalande. 
 
6.3 Samhällsansvaret 
För Nyström är ett starkt incitament till att minska hotellets miljöpåverkan känslan av att ha ett 
rent samvete. Nilsson instämmer med detta och menar på att ICEHOTEL:s grundare Yngve 
Bergqvist har varit en stark bidragande faktor till hotellets medvetenhet. Hon berättar om 
Bergqvist: … han har ett sunt tänk när det gäller hållbarhet och omtanke om både naturen och 
människor och jag vill påstå att det ligger i vår företagskultur (Intervju Nilsson 2018). Nyström 
och Nilssons åsikter om varför det är viktigt att arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt tyder på 
att ICEHOTEL vill värna om naturen av den enkla anledningen att det är det rätta att göra. 
Detta tankesätt går i linje med den kantianska pliktetik som är en stor del av den normativa 
intressentmodellen som Donaldson och Preston (1995) talar om. Samverkan med de 
identifierade intressenterna sker således mycket på grund av att det går i linje med företagets 
värdegrunder och att det finns moraliska incitament. Däremot är det viktigt att poängtera att 
ICEHOTEL måste ha ett ekonomiskt vinstintresse för att kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet. ICEHOTEL:s företagskultur stämmer också överens med vad Grafström, 
Göthberg och Windell (2008) talar om angående CSR. Definitionen av CSR som tydliggjorts i 
vår studie och som Grafström, Göthberg och Windell också stödjer framhäver CSR som ett 
frivilligt engagemang grundat på miljömässigt ansvar. Vidare menar författarna också att CSR 
ofta är integrerat i företagskulturen, något som stämmer i detta fall. ICEHOTEL:s arbete med 
hållbarhet kan som tidigare nämnt hjälpa skapa en konkurrensfördel gentemot andra liknande 
verksamheter och på detta sätt finns även ett ekonomiskt incitament till det arbete som 
ICEHOTEL bedriver. Att tala om CSR ur ett vinstperspektiv är enligt Grafström, Göthberg och 
Windell inte ovanligt och de förklarar att miljömässiga engagemang också kan hjälpa stärka 
företagets anseende i samhället. Vidare menar Grafström, Göthberg och Windell även att 
anseende kan förstås som bryggan mellan det samhällsansvar som företag tar och företagets 
lönsamhet. På detta sätt blir ICEHOTEL:s arbete både en konkurrensfördel och ett frivilligt 
engagemang i syfte att bibehålla sitt rena samvete och ta samhällsansvar.  
 
7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
För att upprätthålla en hållbar verksamhet menar vi att samverkan mellan ICEHOTEL och 
intressenterna ICEHOTEL:s anställda, hotellets gäster, Kiruna kommun, leverantörer, media 
och andra ishotell är nödvändiga. Samverkansprocesserna mellan intressenterna och 
ICEHOTEL skiljer sig ordentligt från varandra då syftet med varje enskild samverkansprocess 
är olika. Dessa har kartlagts enligt Tabell 1 som exemplifierar det faktum att samverkan inte är 
ett neutralt begrepp. I vårt fall skulle samverkansbegreppet behövas utökas till fler typer utöver 
“affärsmässig” och “kunskapsorienterad”. I vissa fall, som till exempel i samverkan mellan 
ICEHOTEL och Kiruna kommun, är inte syftet kompatibelt med affärsmässig eller 
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kunskapsorienterad samverkan. Syftet med samverkan kan istället ses som restriktionsbaserad 
som säger att en samverkan mellan de två aktörerna måste ske på ett visst sätt. I 
samverkansprocesserna har inte heller båda aktörerna nödvändigtvis lika stor inverkan på 
varandra. Detta tyder på att det finns fall då den ena aktören kan påverka den andras verksamhet 
mer än tvärtom. Vår studie visar alltså att det inom varje samverkansprocess råder en mer eller 
mindre ojämn maktbalans beroende på samverkansprocess men där alla aktörer har olika 
mycket inflytande över samverkans innehåll. Utöver detta har de primära aktörerna större 
inverkan på ICEHOTEL:s verksamhet än de sekundära och kan därför påverka hotellets 
verksamhet i större utsträckning. På grund av detta anser vi att ett begrepp som beskriver detta 
hierarkiska förhållande är nödvändigt för att förstå samverkan mellan ICEHOTEL och en av 
de identifierade intressenterna. Vi fann även en problematik i att klassificera samverkan med 
vissa intressenter som “projektbaserad” eller “processbaserad”. Exempelvis anser vi att 
samverkan med gäster är en projektbaserad samverkansprocess om vi studerar samverkan 
mellan varje enskild gäst och ICEHOTEL. Däremot kan det argumenteras om det snarare är 
fördelaktigt att studera samverkansprocessen mellan ICEHOTEL och “gästen” som 
processbaserad. Detta då det är mer relevant att behandla gästen som en hel grupp vid 
diskussion kring ICEHOTEL:s nätverk.  

Det är tydligt att ICEHOTEL:s samverkan med dess intressenter sker med ett kontinuerligt 
fokus på hållbarhet. Hållbarhet är en del av företagskulturen och hotellets miljömässiga arbete 
går att likna vid Sundquists miljöstrategier A och B samt Orsatos miljöstrategier Beyond 
Compliance Leadership och Eco-Efficiency. ICEHOTEL:s arbete går framförallt i linje med 
strategin Eco-Efficiency, då hotellet ständigt försöker hitta förbättringsområden och göra 
miljömässiga investeringar som kan förvandlas till en konkurrenskraft. Däremot följer 
ICEHOTEL endast Orsatos andra miljöstrategi Beyond Compliance Leadership till viss del. 
ICEHOTEL gör icke-vinstdrivande investeringar och har en hög medvetenhet om sin 
miljöpåverkan men däremot marknadsför inte hotellet dessa investeringar så pass mycket som 
vi anser att ICEHOTEL skulle kunna göra. Som gäst är många av investeringarna inte 
märkbara, vilket vi menar är till ICEHOTEL:s nackdel. Att ytterligare framhäva ICEHOTEL:s 
åtgärder skulle kunna hjälpa hotellet att öka sitt anseende bland gästerna och därmed även sin 
lönsamhet. Samverkansprocessen mellan ICEHOTEL och dess gäster försvårar inte 
ICEHOTEL:s arbete med de identifierade miljöstrategierna så länge gästen är införstådd i 
ICEHOTEL:s företagskultur och villig att samarbeta med hotellet i den mån det krävs för att 
upprätthålla miljöstrategierna och värna om miljön. 

Att arbeta med miljöstrategier kan hjälpa en verksamhet att minska sin miljöpåverkan och 
öka lönsamheten, något som också är viktigt för ICEHOTEL. Däremot fick vi uppfattningen 
av att det samhällsansvar som ICEHOTEL känner att de har, samt känslan av ett rent samvete 
är de största incitamenten till att arbeta med hållbarhet. I exempelvis valet av leverantörer 
fokuserar ICEHOTEL mycket på det faktum att intressenternas värderingar ska stämma 
överens med hotellets egna värderingar. Leverantörer som Gävle Energi, vilken endast erbjuder 
förnyelsebar energi, hjälper ICEHOTEL att öka sin lönsamhet och möjliggör en minskad 
miljöpåverkan för hotellet, något som bidrar till samhället i stort. Samverkan mellan Gävle 
Energi och ICEHOTEL möjliggör ett arbete som går i linje med miljöstrategi B. Genom att 
agera lokalt för att kunna påverka globalt följer således ICEHOTEL också Sundquists devis. 
Det samhällsansvar som ICEHOTEL tar är även ett sätt att öka sitt anseende bland potentiella 
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gäster och turister, något som intressenten media kan hjälpa belysa. Då ICEHOTEL inte själva 
marknadsför sitt samhällsansvar i särskilt stor utsträckning är samverkan med leverantörerna 
och medias marknadsföring av samarbetet två sätt som belyser samhället om hotellets åtgärder.  

ICEHOTEL:s anställda utgör också en viktig del i arbetet med miljöstrategier. De 
anställda ansvarar till exempel över återvinning och omhändertagandet av ICEHOTEL:s 
omgivning. En ren miljö är något som uppskattas av gästerna och detta kan därför ses som en 
konkurrenskraft. Eftersom det är de anställda som sätter ledningens beslut i verk är det även 
dem som upprätthåller miljöstrategi A genom att miljöanpassa konsumtionen. Vidare påverkar 
också samverkan med gästerna ICEHOTEL:s arbete med miljöstrategier. ICEHOTEL väljer 
exempelvis att servera mat gjord på närproducerade råvaror på efterfrågan av gästerna. Detta 
är ett sätt att öka sin lönsamhet och därmed också sin konkurrenskraft i och med att gästerna 
blir tillfredsställda och hotellet minskar sin miljöpåverkan. Denna miljömässiga investering går 
i linje med Eco-Efficiency då den kan öka hotellets konkurrenskraft. Hur konkurrenskraftig 
den miljömässiga investeringen blir påverkas i detta fall alltså av hur denna tas emot av den 
målgrupp som kommer påverkas.  

Kiruna kommun är en ytterligare intressent som ICEHOTEL måste samverka med. 
Kommunens tillsyn över ICEHOTEL:s verksamhet möjliggör arbetet med is som livsmedel 
men sätter även vissa gränser för hur hotellets verksamhet måste drivas och påverkar också i 
vilken mån ICEHOTEL kan ta miljömässiga åtgärder. Exempelvis utnyttjar ICEHOTEL den 
tjänst som Kiruna kommun erbjuder inom avfallshantering. Då denna inte möjliggör 
återvinning av alla material som ICEHOTEL egentligen önskar återvinna blir samverkan med 
Kiruna kommun en begränsande faktor vid hotellets arbete med miljöstrategi A. Att arbeta 
utifrån miljöstrategi A och B är två sätt att minska en verksamhets miljöpåverkan men dessa 
strategier är enligt oss otillräckliga för att förklara det stora arbete som ICEHOTEL utför varje 
dag i syfte att skapa en hållbar verksamhet. Vi anser att miljöstrategierna A och B är för 
generella för att göra ICEHOTEL:s arbete rättvisa. På så sätt räcker inte dessa strategier till för 
att förklara den konkurrensfördel som Nilsson hävdar att ICEHOTEL har. Däremot anser vi att 
Orsatos miljöstrategier är en mer rättvis motsvarighet till det arbete som ICEHOTEL bedriver 
inom hållbarhet. Vid analys av samverkan med ICEHOTEL:s konkurrenter är Eco-Efficiency 
återigen ett relevant begrepp att nämna. Inspiration från ICEHOTEL:s konkurrenter möjliggör 
ett arbete för ytterligare hållbara åtgärder vilka kan skapa större konkurrenskraft för hotellet 
och även bidra till en mindre miljöpåverkan. På detta sätt är samverkansprocessen mellan 
konkurrenterna och ICEHOTEL ett sätt för hotellet att sporras till förbättring och fortsätta 
arbetet med bland annat Eco-Efficiency.  

Sammanfattningsvis visar vår studie att samverkansprocesserna mellan ICEHOTEL och 
dess intressenter påverkar på vilka sätt hotellet har möjlighet att arbeta med de omdiskuterade 
miljöstrategierna. Vid avslutande av samarbete mellan ICEHOTEL och någon intressent anser 
vi därför att hotellets hållbara arbete kommer att ta en ny form. Ett införande av ett nytt 
samarbete skulle på samma sätt påverka hotellets arbete med hållbarhet, då varje 
samverkansprocess påverkar ICEHOTEL:s verksamhet med egna inslag och beror på vilka 
förväntningar som finns hos aktörerna. Vidare har alla intressenter ekonomisk och miljömässig 
inverkan på ICEHOTEL och det råder ofta ett samspel mellan de två. Detta anser vi tyder på 
att även nya och avslutade samarbeten båda kommer att påverka ICEHOTEL:s förmåga att 
arbeta med samtliga omnämnda strategier.  
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7.1 Vidare forskning 
Vi har identifierat behov för ytterligare forskning inom vissa teoretiska områden, där vi särskilt 
menar att det önskas klargörande av begreppet samverkan. Särskilt behövs fler begrepp för att 
förklara de olika samverkansprocesser som råder mellan ICEHOTEL och dess intressenter. 
Detta då samverkan är ett komplicerat begrepp som i olika situationer får olika betydelse. 
Exempelvis menar vi att samverkan bör ta hänsyn till den maktbalans som finns mellan de 
berörda aktörerna. Vidare anser vi att ett intressant fördjupningsområde är att undersöka fler 
samverkansprocesser med fler intressenter och även undersöka vilken form dessa tar ur 
intressenternas perspektiv.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 
 
Intervju med Kerstin Nilsson och Anders Nyström 8 mars 2018 
 
DIN ROLL 

- Kan du berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund? 
- Vilket arbete utför du på din arbetsplats?  

 
HÅLLBARHETSFRÅGOR 

- Berätta lite om er verksamhet och hur ni tänker kring hållbarhet. 
- Vad fokuserar icehotel på i ert hållbarhetsarbete? Hur jobbar nu för att uppnå era mål?  
- Ni nämner på er hemsida att ni måste anpassa er till ett klimat i förändring. Hur ser 

denna anpassning ut?  
Följdfråga: är solceller och icehotel365 exempel på sådana anpassningar? på vilket 
sätt? 

- Känner ni er hotade av rådande klimatförändringar? På vilket sätt?  
 
CSR OCH SAMHÄLLSANSVAR 

- Just nu är det väldigt aktuellt att jobba med miljöfrågor, klimatkompensation och socialt 
ansvar. Hur ser ni på ert samhällsansvar? 

- Är det på eget initiativ ni vidtar åtgärder för att jobba mot en hållbar framtid eller 
kommer det från annat håll? Vilka bakomliggande faktorer finns?  

- Vad vill ni uppnå med era åtgärder? 
- Icehotel är en väldigt unik och välkänd verksamhet med en del mediabevakning, hur 

spelar media in er verksamhet?  
- Hur vill ni speglas i media?  

 
Intervju med Anders Fjällborg 9 april 2018 
 
BAKGRUND 

- Kan du berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund? 
- Vilket arbete utför du på din arbetsplats?  

 
KOMMUN 

- Varför är det viktigt att jobba mot ett mer hållbart samhälle? 
- Vilka klimathot anser ni är allvarligast just nu i Kiruna?  
- Hur utformas kommunens miljöplan? 

Följdfråga: Har ni kontakt med landsting eller staten vid framtagning av miljömål eller 
arbete mot ett mer hållbart samhälle? På vilket sätt? 

- Vad är syftet med miljöplanen?  
- Vad hoppas ni era miljömål kan bidra till?  
- Hur skiljer sig den kommande miljöplanen från den från 2008?  
- Vilka restriktioner finns från ert håll hos den privata sektorn vad gäller just 

miljöfrågor?  
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- Hur skiljer sig ert arbete från resterande kommuners arbete med miljö? 
 
ICEHOTEL  

- Hur ser ert samarbete med ICEHOTEL ut? 
- Hur påverkar ICEHOTELs arbete er? (intressenters inverkan? Hur ICEHOTELs 

anseende påverkar kommunen?) 
- Påverkar ni ICEHOTELs verksamhet? hur?  
- Vad finns det för för- och nackdelar med att ni jobbar med ICEHOTEL? 

 
TURISM 

- Har ni kontakt med andra turismverksamheter i Kiruna kommun? I så fall, på vilket 
sätt?  

- Hur skiljer sig ert samarbete/kontakt med ICEHOTEL från andra turistattraktioner i 
Kiruna kommun?  

 
Intervju med Anders Nyström 10 april 2018  
 
BAKGRUND 

- Kan du berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund? 
- Vilket arbete utför du på din arbetsplats?  

 
ICEHOTEL SAMT DESS KONKURRENTER OCH SAMARBETSPARTNERS 

- Hur förhåller sig Icehotel till andra turistattraktioner i Kiruna? 
- Hur ser ni på andra verksamheter med liknande fokus? (andra ishotell etc)?  
- Vilken påverkan har Icehotel på Kirunas turism?  
- Har ni några pågående samarbeten med andra verksamheter inom besöksnäring?  

 
LEVERANTÖRER 

- Vilka är era viktigaste leverantörer och hur har dessa valts ut? 
- Hur ser intresset ut hos företag/leverantörer att samarbeta med er? 

  
KOMMUN 

- Varför arbetar ni tillsammans med kommunen? 
- Hur ser ert samarbete med kommunen ut? 
- Hur påverkar kommunens direktiv/arbete er?  
- Vad finns det för för- och nackdelar med att ni jobbar med kommunen? 

 
LIVSMEDEL 

- Du nämnde i den förra intervjun att glas och porslin, som är nu gjorda av is, klassas 
som livsmedel. Hur är denna produktionskostnad jämfört med att köpa in riktigt 
porslin?  

- Har du något exempel på en produkt som är bättre för miljön och bättre ur ett 
ekonomiskt perspektiv? 
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ICEHOTEL 365 
- Hur väcktes tanken kring att hålla verksamheten öppet året runt?  
- Hur fungerar driften av ICEHOTEL 365?  

 
VERKSAMHETEN 

- Vad influerar/påverkar de miljömässiga beslut ni tar kring er verksamhet?  
- Kan du identifiera några områden inom er verksamhet där ni ser miljömässig 

förbättringspotential från ert håll och berätta lite om det? 
- Kan du berätta om eventuella ekonomiska fördelar eller nackdelar med att jobba som 

ni gör med hållbar utveckling?  
- Kan du ge ett exempel på en gång när ni valde en produkt av miljömässiga anledningar 

trots att den var dyrare?  
 
Intervju med Kerstin Nilsson 16 april 2018 
 

- Hur ser strukturen ut på hela koncernen?  
- Hur påverkar kommunens direktiv/arbete er?  
- Påverkar ni kommunens verksamhet? På vilket sätt?  
- Hur går det till när ni tar beslut om miljöåtgärder eller förändringar inom 

verksamheten?  
- Hur ser ni på andra verksamheter med liknande fokus? (andra ishotell etc)? Anser ni 

att ni har internationell konkurrens?  
- Har ni några pågående samarbeten med andra verksamheter inom besöksnäring?  

 
Övriga frågor till anställda på ICEHOTEL 10 april 2018 
 

- Beskriv Icehotel med tre ord. 
- Vad är din uppfattning om Icehotels miljöverksamhet? 
- Tycker du att Icehotel marknadsför sig som ett miljövänligt resmål?  
- På vilket sätt genomsyrar hotellets miljöstrategier / åtgärder för minskad 

klimatpåverkan i ditt arbete?  
 
  



 36 

BILAGA 2: Observationsguide 
 
Observationsstudien utgick från ett antal påståenden, vilka redovisas nedan, som alla var 
anpassade efter de specifika utrymmen som besöktes.  
 
Reception:  
ICEHOTEL marknadsför klimatsmarta aktiviteter för sina gäster. 
Hotellet visar aktivt upp sina prestationer inom miljö. 
Hotellet marknadsför sitt miljöengagemang. 
Hotellet använder papper och engångsartiklar på ett miljömedvetet sätt. 
ICEHOTEL tydliggör de åtgärder hotellet tar för att minska sin energiförbrukning.  
 
Restaurang:  
På hotellet finns miljövänliga produkter. 
Restaurangen väljer att servera mycket lokalt/veg/visar vad som är miljövänliga rätter. 
Goda instruktioner till gästerna ges angående deras egen och hotellets återvinningshantering. 
 
Riverside Lounge: 
Hotellet använder papper och engångsartiklar på ett miljömedvetet sätt. 
ICEHOTEL tydliggör de åtgärder hotellet tar för att minska sin energiförbrukning. 
Goda instruktioner till gästerna ges angående deras egen och hotellets återvinningshantering. 
 
ICEHOTEL 365: 
ICEHOTEL förbrukar el på ett hållbart sätt. 
ICEHOTEL tydliggör de åtgärder hotellet tar för att minska sin energiförbrukning. 
På rummen finns miljövänliga produkter. 
Goda instruktioner till gästerna ges angående deras egen och hotellets återvinningshantering. 
 
ICEHOTEL 28: 
ICEHOTEL tydliggör de åtgärder hotellet tar för att minska sin energiförbrukning. 
ICEHOTEL förbrukar el på ett hållbart sätt. 
 
Souvenirbutiken: 
Hotellet använder papper och engångsartiklar på ett miljömedvetet sätt. 
Hotellet främjar lokala entreprenörer och produkter. 
ICEHOTEL marknadsför klimatsmarta aktiviteter för sina gäster. 
 
 


