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Sammanfattning 
Turismen i Sverige ökar kraftigt och turismindustrin står inför många utmaningar. Den globala 
turismen blir mindre hållbar på grund av turismindustrins snabba tillväxt och det är av stor vikt 
att aktörer inom turismindustrin börjar arbeta i förebyggande syfte för att minska den negativa 
påverkan på miljön. Det finns stora utmaningar då det gäller att kombinera det ökande resandet 
med en hållbar utveckling. Inkluderat i turismindustrin är mötesindustrin och  affärsresandet 
som genererar en stor del av den totala turismomsättningen. 
 
Denna uppsats berör mötesindustrin och den ekologiska hållbarheten med fokus på 
mötesanläggningar och deras arbete kring hållbar utveckling. Syftet är att undersöka hur 
anläggningar arbetar samt hur de upplever arbetet och svårigheter kring implementering av 
miljöfrågor. Vidare tar föreliggande studie upp ämnen som rör ramar och regelverk som aktörer 
inom turismindustrin bör ta i beaktning. 
 
 

Nyckelord: Hållbar utveckling, mötesindustrin, turism och miljöfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Abstract 
Tourism in Sweden is growing rapidly and the tourism industry is facing many challenges. 
Global tourism is getting less sustainable due to the rapid growth of the tourist industry and it 
is of great importance that actors within the industry starts working preventively to reduce 
negative environmental impact. There are great challenges then as growth in traveling must be 
combined with sustainable development. Included in tourist industry are meetings industry. 
Business traveling generates a large part of the total tourism revenue and this sector.  
 
This essay touches on the meetings industry and the ecological sustainability with focus on 
meetings facilities and their work regarding sustainable development. Explored is how chosen 
facilities work with these issues, how they experience the work and the challenges surrounding 
the implementation of environmental issues. Furthermore, the authors touches on subjects 
relating to rules and regulations which actors in the tourist industry should take into 
consideration. 
 
 

Keywords: Sustainable development, meeting industry, tourism and environment 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen, därefter diskuteras 
problemdiskussionen fram med hjälp av tidigare forskning, sedan följer syfte, 
forskningsfrågor, avgränsningar och definitioner.  
 
1.1  Bakgrund   
Under de senaste decennierna har turismen ökat kraftigt, det har i sin tur bidragit till att 
turismen är en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen. Turismen har 
blivit en av de större aktörerna inom den internationella handeln och är en viktig 
inkomstkälla för många länder.1 Som en del av det globala turismsystemet påverkas 
turismen av de händelser som sker runt om i världen, därför står turismindustrin inför 
ökat antal utmaningar, ekologiskt, ekonomiskt samt socialt. Klimat- och 
miljöförändringar, politiska omvälvningar, terrorism och demografiska förändringar är 
några av de faktorer som kan påverka en destinations attribut och attraktionskraft. Det 
blir då viktigt för destinationen och de verksamma organisationerna att arbeta i 
förebyggande syfte, för att de negativa påverkningarna ska minimeras. Enligt Gössling 
visar forskning på att effekterna skiljer sig åt från destination till destination beroende på 
i vilket utvecklingsstadium destinationen befinner sig i. Långsiktigt planering på en 
lokalnivå blir därför viktig för att identifiera komplexiteten och betydelsen för den 
hållbara utvecklingen inom turismen.2 Den globala turismen blir mindre hållbar, främst 
som en effekt av turismindustrins snabba tillväxt men även på grund av de brister som 
finns inom implementeringen av mer miljövänliga sätt att agera på.3 
 
Turismindustrin är en viktig näring och exportprodukt för Sverige, inkluderat inom 
turismindustrin är mötesindustrin och affärsresandet som genererar en stor del av den 
totala turismomsättningen. Det är en viktig näring för landet och destinationen eftersom 
turismen och mötesindustrin skapar sysselsättning och ekonomisk omsättning.4 
Affärsturismen har i takt med den växande ekonomin och globaliseringen vuxit kraftigt 
och konkurrensen om affärsturismen ökar bland destinationerna. Affärsturismen har blivit 
en viktig och intressant näring för destinationer då den har en mer stabil form av 
efterfrågan eftersom arrangörer och deltagare ofta gör upp sina planer i förväg, och även 
tenderar att ha högre utgifter per dag och resa än fritidsturister. Dessa faktorer gör det 
fördelaktigt för en destination att arbeta med affärsturism.5 Pearlman menar att det är just 
dessa faktorer, globaliseringen och bidragande till den regionala ekonomiska 
utvecklingen samt den ökade rörligheten hos människor som varit viktiga för tillväxten 

                                                
1 World Tourism Organization UNTWO. Why Tourism. Tillgänglig:  
http://www2.unwto.org/content/why-tourism  (Hämtad den 1 mars 2017) 
2 Gössling, S. Scott , D. Scenario planning for sustainable tourism: an introduction, 2012 , s. 773-778 
3 Gössling, S .,Hall, C.M., Ekström, F.,Brudvik-Engeset, A.,& Aall, C. Transition management: a tool for implementing sustainable 
tourism scenarios, 2012, s. 899-901 
4 Andersson, G. Proffessionella möten och mötesplatser : fallstudie inom mötesindustrin i Stockholm, 2006, s. 13-15. 
5 Caber, M. Albayrak, T. Ismavilli, T. Analysis of congress destinations’ competitvness using impotrance performance competitor 
analysis  ,2017, s. 100-117	  
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inom affärsresandet och mötesindustrin.6 Andra fördelar en destination kan uppleva kring 
mötesindustrin är att affärsresorna sträcker sig över längre och andra perioder än enbart 
de traditionella semestertopparna.7 Turismen förväntas fortsätta växa och precis som all 
mänsklig aktivitet har turismen en indirekt och direkt påverkan på vår jord och den värld 
vi lever i. Det finns utmaningar i att kombinera det ökande resandet med en hållbar 
utveckling. Att det finns ett behov av att åstadkomma förändringar både på kort och lång 
sikt är tydligt, men hur det ska genomföras och med vilka verktyg är mindre tydligt.8 
 
1.2  Problemdiskussion  
 
Mötesindustrin räknas till turismindustrin men arbetar utefter egna villkor som gör att 
denna bransch är viktig att studera. Mötesindustrin är en bransch där företag arbetar med 
företag, vilket innebär att både köpare och säljare är professionella aktörer med 
förhållandevis höga krav och goda ekonomiska förutsättningar. Andersson menar att detta 
område är viktigt att studera eftersom vissa kunskapsbrister angående professionella 
möten och dess industri finns. Även Mair menar på att trots den ekonomiska betydelsen 
som mötesindustrin har så finns det fortfarande bristfällig akademisk forskning kring 
detta område.9 Mötesindustrin är komplex eftersom det är många olika aktörer som är 
involverade och samverkar, industrin berör även direkt och indirekt externa aktörer som 
näringsliv, kommun och stat.10  
 
Mötesindustrin är ingen enhetlig bransch, här ingår flertalet olika mötestyper med olika 
affärslogik. Destinationen och mötesindustrin måste förbereda sig inom flera områden för 
att bemöta kundernas efterfrågan. Några av dessa handlar om hur den fysiska platsen ska 
byggas upp, hur organiseringen ska ske och marknadsföring, hur dessa utformas är till 
viss del beroende utifrån själva mötesuppdraget.11 Andersson menar att 
mötesanläggningar har många olika funktioner och bör anpassa sig efter mötets karaktär 
och deltagarens behov. Då behoven och mötets karaktär varierar kräver detta att 
anläggningarna är flexibla och snabbt kan omvandla och bygga om sina lokaler till det 
som mötet kräver.12 Branschen inom mötesindustrin har vuxit under de senaste 
decennierna och så har även frågorna kring en miljöhållbarhet vuxit inom sektorn, som 
även har kommit att bli en av de viktigaste frågorna.13

  
 
Alla sektorer i den globala industrin skapar ett tryck på miljön.14 Inom flera områden som 
rör besöksnäringen, främst hotell och restaurang, finns det olika typer av metoder och 
certifieringar som rör arbetet kring hållbart miljöarbete. Det finns en vetskap om behovet 
                                                
6 Pearlman, D.  Globalization practices within the U.S. Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions industry, 2016, s. 55-59  
7 C. Jones, S. Li the economic importance of meetings and conferences : A satellite account approach Annals of Tourism Research 52 
,2015, s. 117–133  
8 Gössling, S. Peeters, P. Assesing tourism´s global environmental impact 1900-2050, 2015, s.1-21 
9 Mair, J. Incentive travel: a theoretical perspektive, 2015, s 543-552  
10 Andersson, G. Professionella möten och mötesplatser : fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm, 2006, s. 12-15 
11 Andersson, G. Professionella möten och mötesplatser : fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm, 12-15  
12 Ibid, 85-87 
13 Jung, S. Malek, K. Lee, W. Engaging attendees in environmental sustainability at trade shows: attendees’ preceptions and 
willingness to participate, 2016, s. 540-542	  
14 Bohdanowicz, P Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries—survey results.2006, s. 662-
682  
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av hållbara alternativ inom mötesindustrin, men det finns bristande enighet om 
certifieringar och standards inom detta område och ibland används hållbarhets praxis och 
standarder från hotell och restaurangbranschen för att ge information om hur insatserna 
inom mötesindustrin ter sig. Hållbarhet och arbetet kring ett mer miljövänligare sätt att 
verka är en tydlig trend inom mötesindustrin och dess betydelse kommer sannolikt att 
öka. Mötesindustrins händelser innebär ofta att många människor reser och samlas kring 
en plats och det ger i sin tur en påverkan, en påverkan som ofta är större än andra typer av 
resor, därför är det viktigt att arbeta och finna hållbara metoder och program.15 De 
områden som diskuteras kring den ekologiska hållbarheten inom mötesindustrin är ofta 
avfallshantering, energianvändning, mat och dryckeskonsumtion samt vattenskydd.16 Den 
påverkan som transporten medför samt de resurser som deltagarna förbrukar är också 
områden som diskuteras när det gäller de negativa påverkningarna som mötesindustrin 
genererar och därför menar Mykletun att denna bransch kan vara problematisk när det 
gäller ekologisk hållbarhet.17  
 
Regeringar har tillsammans med den gröna rörelsen inom hotell-och turismindustrin samt 
resenärer blivit mer medvetna om behovet av effektiva åtgärder för att skydda miljön. För 
att uppnå en förbättring är det till stor vikt att hotellchefer samt andra aktörer är villiga att 
agera på ett miljöansvarigt sätt. Det är viktigt att det finns kunskap om miljöfrågor som är 
relevanta för just deras verksamhet samt tillräckliga medel för att genomföra miljövänliga 
metoder.18  
 
Behovet av ökad miljöhänsyn är ett viktigt tema inom den Svenska hotellbranschen och 
det finns ett antal miljömärkningssystem och certifikat som anläggningar kan arbeta 
utefter. Eftersom hotell är stora användare av konsumtionsvaror är avfallsproduktionen 
den mest synliga effekten som sektorn har på miljön.19 
 
På grund av globaliseringen och den förbättrade ekonomiska standarden i världen ökar 
resandet, detta har konsekvenser för miljö och klimat. Sverige är starkt positionerad som 
en naturnation och i takt med det ökade intresset för natur- och kulturturism ökar 
utvecklandet av nya användningsområden, vilket i sin tur ökar efterfrågan på hållbara 
turismupplevelser. I dagsläget finns det flera hållbarhets- och kvalitetssystem som berör 
besöksnäringen, exempelvis Svanen, som har ett nordiskt kvalitets-och hållbarhetssystem 
som omfattar besöksnäringen och innehåller kriterier och licenser för vandrarhem, 
konferensanläggningar samt hotell. Det görs i dagsläget många satsningar för att 

                                                
15 Draper, J. Dawson, M. Casey, E. An Exploratory Study of the Importance of Sustainable Practices in the Meeting and Convention 
Site Selection Process , 2011, s. 153- 178  
16 Jung, S. Malek, K. Lee, W. Engaging attendees in environmental sustainability at trade shows: attendees’ preceptions and 
willingness to participate, 2016, s. 540-542 
17 Mykletun, R. Bartkeviciute, M. Puchkova, Y. Green Meetings – Do They Matter to their Closest Stakeholders?, 2014, s. 221-233  
18 Regeringen, ”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring” Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/10/dir.-201683/ (Hämtad den 9 maj 2017) 
19 Bohdanowicz, P Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries—survey results, 2006, s. 662-
682	  
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bibehålla och tillgängliggöra Sveriges natur för besökare och det är därför av stor vikt att 
de nationella miljömålen beaktas på mötesanläggningar.20 
 
Utifrån tidigare forskning konstaterades det att det finns fakta om vad som krävs av 
organisationer för att upprätthålla en bra miljöstrategi. Däremot anser vi att det finns 
kunskapsluckor gällande svaret på hur organisationer faktiskt arbetar för att uppnå en 
ekologisk hållbar utveckling. Vi har således valt att undersöka detta ämne på 
mötesanläggningar.  
 
1.3  Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om och hur mötesanläggningar arbetar 
med ekologisk hållbar utveckling.  
 
1.4  Forskningsfrågor 
För att få en större förståelse för hur mötesanläggningar arbetar med ekologisk hållbarhet 
formulerades tre frågeställningar.  

•   Hur ser arbetet med ekologisk hållbarhet ut på mötesanläggningar?  
•   Har det funnits delar inom arbetet med ekologisk hållbarhet som har varit svåra att 

implementera?  
•   Vilka framtida utmaningar inom arbetet med ekologisk hållbarhet finns det?  

 
1.5  Avgränsningar  
Uppsatsen är avgränsad till mötesanläggningar i storstadsområden i Sverige. Valet att 
fokusera på de urbana områdena grundar sig i den centrala roll som storstäder har som 
utvecklingsmotorer, samt den dragnings kraft som storstäder har inom turismindustrin.21 
På grund av den högre koncentrationen av människor och dess aktivitet i urbana områden 
ansågs det därför intressant att undersöka hur mötesanläggningar i storstadsområden 
arbetar kring hållbarhet och miljö, därför undersöks endast den ekologiska dimensionen 
inom begreppet hållbar utveckling.  

 
1.6  Definition  
Turism  

Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 
kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Med aktiviteter avses sociala, kulturella 
och ekonomiska, som utgörs av personer som reser till resmål belägna utanför personens vanliga 
omgivning. 22  

 
 

                                                
20 Regeringen, ”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring” Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/10/dir.-201683/ (Hämtad den 9 maj 2017) 
21 Knox, P-L. Marston, S-A. Human geography- places and regions in global context, 2016, s.428-429 
22 Tillväxtverket, Turismens begreppsnyckel 2016. Tillgänglig: 
https://tillvaxtverket.se/download/18.a48a52e155169e594d38dd/1465393421794/Info_0639_webb.pdf (Hämtad den 22 maj 2017)  
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Turismindustrin  
Denna uppsats fokuserar på de aktörer som arbetar inom turismen, därför har begreppet 
turismindustrin använts för att definiera hela den industri som berör turismen. Att inte 
välja ordet turistindustrin grundar sig i att ordet turist syftar till den enskilde besökaren.23 
 
Bee Urban  
Bee Urban är en organisation som vänder sig till företag och organisationer som arbetar 
med miljöarbete. De arbetar med miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar 
för biologisk mångfald, takjordbruk.24  
 
BREEAM-certifierad mötesplats  
BREEAM är ett miljöcertifieringssystem som står för  Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method, och är ett miljöklassningssystem för byggnader. 
Certifieringen är en kvalitetsstämpel på att praxis inom branschen följs samt att 
organisationen som får certifieringen arbetar med att skapa hållbara byggnader med liten 
miljöpåverkan.25 
 
IACC Green Star 
IACC är en internationell organisation för konferensanläggningar. Den innebär att 
mötesanläggningen arbetar för att uppnå vissa miljömål.26 

ISO 14001 
ISO 14001 är ett miljöledningssystem som kan användas av företag och organisationer i 
syfte att ge en ram för hur arbetet med miljöarbete bör ske. Miljöledningssystemet är ett 
hjälpmedel för att kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan, sätta upp konkreta 
mål, ge grund för en trovärdig kommunikation av miljöarbetet och införa 
miljöledningsprogram.27 
 
ISO 20121- Hållbarhet vid evenemang 
ISO 20121 är en internationell standard som används för att säkerställa en hög nivå kring 
hållbarhetsarbetet vid evenemang, inkluderad miljömässiga-, sociala och ekonomiska 
egenskaper. 28 
 
KRAV  
Kravmärkningen visar att en specifik vara är producerad på ekologisk grund med krav på 
djuromsorg, hälsa, socialt ansvar samt klimatpåverkan. En produkt som har en KRAV-
märkning uppfyller KRAVs regler och kontrolleras varje år. 29 

                                                
23 Tillväxtverket, Turismens begreppsnyckel 2016. Tillgänglig: 
https://tillvaxtverket.se/download/18.a48a52e155169e594d38dd/1465393421794/Info_0639_webb.pdf (Hämtad den 22 maj 2017) 
24 Bee Urban, Om bee urban. Tillgänglig: http://www.beeurban.se/om-bee-urban/ (Hämtad den 4 april 2017) 
25 Svenska mässan, hållbarhet. Tillgänglig: http://svenskamassan.se/site/uploads/Hallbarhet_2016_Svenska_Massan_Stiftelse_web.pdf 
(Hämtad den 4 maj 2017) 
26Stora Brännbo, våra samarbeten. Tillgänglig: http://storabrannbo.se/stories/vara-samarbeten/ (Hämtad den 4 april 2017) 
27 SIS, ISO-14001, Miljöledningssystem- krav och vägledning. Tillgänglig: http://www.sis.se/milj%C3%B6-och-h%C3%A4lsoskydd-
s%C3%A4kerhet/milj%C3%B6skydd/milj%C3%B6ledning/ss-en-iso-140012004 (Hämtad 21 april 2017)  
28 SIS, ISO 20121 Hållbarhet vi evenemang. Tillgänglig: http://www.sis.se/sociologi-service-företagsorganisation-och-ledning-och-
administration/företagsorganisation-och-företagsledning-ledningssystem/allmänt/ss-iso-2012120121 (Hämtad den 21 april 2017) 
29 KRAV, KRAV-märkningen. Tillgänglig: http://www.krav.se/krav-markningen ( Hämtad den 21 april 2017) 
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MSC och ASC 
MSC- Marine Stewardship Council, är en internationell organisation som arbetar för 
miljömärkning av fisk och skaldjur. Märkningen visar att fisken och skaldjuren kommer 
från ett livskraftigt bestånd och att de har fångats med en minimal påverkan på 
havsmiljön. ASC- Aquaculture Stewardship Council, är en internationell 
hållbarhetsmärkning för odlad fisk-och skaldjursprodukter. Märkningen visar att de 
miljömässiga och sociala aspekterna i fiske-och skaldjursodlingarna är ansvarsfulla. 30 
 
Svanen 
Svanen har funnits sedan 1989, då Nordiska Ministerrådet startade Svanmärkningen i 
syfte att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Svanen utvecklar kriterier för 
produkter som används i stor mängd och av många människor. 31 
 

  

                                                
30 WWF, MSC/ ASC certifieringar. Tillgänglig: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hav-och-fiske/wwfs-fiskguide/miljomarkning-av-
fiske/1133529-miljomarkning-av-fiske (Hämtad 21 april 2017)  
31 Svanen, om oss. Tillgänglig: http://www.svanen.se/Om-oss/ (Hämtad 12 april 2017)  
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2. Metod  
 
I detta avsnitt presenteras den metod samt tillvägagångssätt som använts i avsikt att 
besvara uppsatsens syfte. Metodkritiken diskuteras i kapitel 8, Kvalitetssäkring och 
kritisk granskning.  

 
2.1 Kvalitativ metod 
Denna uppsats utgår från en kvalitativ forskningsstrategi, en metod med fokus på ord, 
närhet och förståelse för forskningsobjektet. I kvalitativa studier är forskningsprocessen 
inte helt bestämd och kan därför ta olika riktningar, men startar oftast med funderingar 
kring det valda temat. Dessa funderingar leder i sin tur till litteratursökning i syfte att 
finna aktuell teori samt annan viktig forskning. Det var utefter denna metod som de 
aktuella frågeställningarna formulerades.32 Författarna till denna uppsats ville sätta sig in 
i respondenternas synvinkel och förstå hur sammanhang och kontext påverkar det sociala 
beteendet och hur respondenterna tolkar verkligheten i sin miljö, i detta fall hur de 
upplever arbetet kring ekologisk hållbar utveckling på sin arbetsplats. Då det fanns en 
vilja att få en djupare förståelse för en företeelse ansågs en kvalitativ forskningsstrategi 
vara den mest lämpade metoden för att besvara uppsatsens syfte.33 
 
2.2 Vetenskapligt förhållningsätt 
Denna uppsats har sin grund i det konstruktivistiska synsättet, som menar på att de 
sociala företeelserna skapas via det sociala samspelet. Inom kulturen eller organisationen 
så arbetas ordningen och normerna fram och det finns inte på förhand fasta regler.34 För 
att besvara syftet och forskningsfrågorna har människorna som arbetar på 
mötesanläggningarna stått i fokus. Då en konstruktivistisk utgångspunkt utgår från att det 
är människorna inom organisationen som arbetar fram normerna, är det således också 
människorna inom anläggningarna som arbetar fram de normer och regler som gäller 
arbetet med den ekologiska hållbarheten.35 
 
2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Fallstudie  
För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ fallstudie genomförts. Denna metod 
ansågs vara relevant eftersom en fallstudie är inriktad på att skapa förståelse och kunna 
beskriva en viss process eller specifik företeelse.36 Uppsatsens syfte är att skapa en 
djupare förståelse kring om och hur mötesanläggningar arbetar med ekologisk hållbar 
utveckling. En fallstudie kan användas för att undersöka ett specifikt fall och undersöker 
då en enhet eller en företeelse. I denna uppsatts har fokus legat på att undersöka en 
företeelse och därför har inte endast en enhet undersökts utan flera mötesanläggningars 
                                                
32 Dalen, M. Intervju som metod, 2007, s. 28-29 
33 Bryman, Sämhällsvetenskapliga metoder, liber, 2008, s. 341 
34 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, liber, s. 36-37 
35 Ibid s. 36-37   
36 Merriam, S.B   Fallstudien som forskningsmetod , 1988, s. 25 



8	  
	  

arbete kring ekologisk hållbar utveckling.37 Denna uppsats har som tidigare nämnt sitt 
fokus på företeelsen ekologisk hållbar utveckling på mötesanläggningar och det är denna 
företeelse; arbetet kring ekologisk hållbar utveckling, som ligger till grund för fallstudien.  

2.3.2 Val av respondenter 
Valet av respondenter är av stor betydelse och avgörande för det empiriska materialet. 
Vid kvalitativa intervjuer finns det en önskan att skapa sig en djupare förståelse för det 
som undersöks, det innebär att respondenterna som väljs ut för intervjuerna inte är 
slumpmässiga, utan dem har valts ut systematiskt för att dem anses relevanta för 
uppsatsen.38 Ansvariga vid respektive mötesanläggning kontaktades via mail och dem 
hänvisade sedan i sin tur vidare till de personer som ansvarar eller arbetar med den 
ekologiska hållbarheten på anläggningen. Därefter togs beslutet att gå vidare med att 
intervjua respondenter som rekommenderades. 
 

Anläggning Respondent Position Intervjuform Datum  Tid 
Essinge konferens Josefin 

Wenck 
Konferensbokning Mailintervju 12 

april 
2017 

 

Sigtunahöjden Hanna 
Bergendahl 

Hållbarhetsansvarig Telefonintervju 6 april 
2017 

30min 

Stockholmsmässan Emma 
Mancilla 

Sales Manager  Telefonintervju 28 
april 
2017 

35 
min 

Svenska Mässan  Petra Löfås Sustainability 
Manager 

Mailintervju 20 
mars 
2017 

 

Yasuragi Caroline 
Strindmar  

Hållbarhetsansvarig  Telefonintervju 18 
april 
2017 

30 
min 

 
 
Respondenterna valdes således utefter sina respektive tjänster eller sin medverkan inom 
det ekologiska hållbarhetsarbetet på respektive anläggning. Anläggningarna som 
kontaktades valdes för att de alla tillhandahåller olika typen av professionella möten och 
ligger i urbanmiljö. Det finns både stora mässanläggningar och mindre 
konferensanläggningar, variationen av anläggningarna är för att mötestyper varierar i 
form och storlek. Se bilaga 2 för kort företagspresentation.  
 

2.3.3  Kvalitativ intervju  
En kvalitativ intervju tillämpades då det var av vikt att få ta del av respondenternas egna 
uppfattningar och personliga erfarenheter.39 En kvalitativ intervju har som syfte att 
komma nära och förstå respondentens egna uppfattningar, det är således av vikt att låta 

                                                
37Merriam, S.B   Fallstudien som forskningsmetod , 1988, s. 27-29 
38 Ibid, s. 101	  
39 Holme,I,M, Solvang, B,K..1997 Forskningsmetodik, om kvalitativ och kvantitativa metoder, 1997, s. 100-110  
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respondenten vara med och styra hur intervjun tar sin utveckling.40 Ambitionen var därför 
att endast ha öppna intervjuer för att i möjligaste mån få respondenternas synpunkter 
kring ämnet. Som grund för intervjuerna utformades en intervjuguide, denna användes för 
att fånga in de aktuella områdena för uppsatsens frågeställning.41  Vid genomförandet av 
intervjuerna användes två olika former av intervjuer telefonintervjuer samt 
mailintervjuer. Vid telefonintervjun fanns en strävan om att komma så nära en öppen 
intervju som möjligt och bad därför respondenten själv berätta utifrån det valda ämnet; 
arbetet med hållbarhet på dennes arbetsplats. Detta för att i möjligaste mån få 
respondentens syn på ämnet kring ekologisk hållbarhet inom sin organisation. I slutet av 
intervjun ställdes ett antal frågor som ansågs ha relevans för uppsatsen. Det är viktigt att 
få med respondenternas egna ord vid en kvalitativ intervju därför spelades 
telefonintervjuerna in.42 Mailintervju användes i det fall då det inte gick att ordna med en 
fysiks intervju eller en telefon intervju och valet togs då att använda formen mailintervju 
för att få ytterligare information från mötesanläggningarna. Mailbaserad intervju är en 
metod som har sin fördel i att avståndet mellan forskaren inte utgör ett problem, samt att 
data både kan samlas in och ordnas snabbt.43 Utifrån intervjuguiden utformades ett 
frågeformulär med öppna svarsalternativ, för att få respondenternas egna svar på 
frågorna.44 Vid mailintervjuer är det även vanligt att svaren som ges är välgenomtänkta 
och ges även direkt i skriven form vilket är tidseffektivt då intervjun inte sedan behöver 
transkriberas.45 

 
2.3.4 Källgranskning  
För att avgöra huruvida källmaterialet speglade uppsatsens syfte och var relevant utfördes 
en källgranskning. Utifrån observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Dessa faser 
kan gå in i varandra under processen. Med utgångspunkten från problemformuleringen 
skapades en bild av de källor som kunde bidra med relevant information, i syfte att 
besvara forskningsfrågorna. Efter detta var det av vikt att se vilket ursprung källan hade. 
Här var det viktigt att webbsidorna tillhörde just de anläggningar som undersöktes. 
Därefter skedde en tolkning där informationen som källan gav och vad avsikten med 
informationen var analyserades. I det sista steget kunde det ifrågasättas hur pass 
användbar den specifika källan var för uppsatsens syfte.46 
 
 
2.3.5 Transkribering och kodning   
Efter intervjuerna transkriberades det insamlade empiriska materialet, i mening att göra 
materialet arbetbart. Telefonintervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Det 
innebar att intervjun ordagrant skrevs ner till text och att intryck och erfarenhet togs i 
beaktning.47 Transkriberingen utfördes direkt efter intervjun i syfte att komma in i det 

                                                
40 Holme,I,M, Solvang, B,K..1997 Forskningsmetodik, om kvalitativ och kvantitativa metoder, 1997, s. 100-110 
41 Dalen, M . Intervju som metod, 2008, s. 30-32 
42 Ibid, s. 67 
43 Bryman, Sämhällsvetenskapliga metoder, liber, 2008, s. 586 
44 Dalen, M . Intervju som metod, 2008, s. 30-32 
45 Bryman, Sämhällsvetenskapliga metoder, liber, 2008, s. 596-597 
46 Holme, I.M, Solvang, K.B, Forskningsmetodik, om kvalitativ och kvantitativa metoder, 1997, s.130-135  
47 Sveningsson, M. Lövheim, M. Bergquist, M. Att fånga nätet, kvalitativa metoder för Internetforskning,2003, s. 214 
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insamlade materialet på djupet och således gick det att sätta sig in i materialet och 
besvara frågorna på en gång. Redan här skapades en analysprocess, vilket gynnade det 
fortlöpande arbetet.48 För att göra materialet mer hanterbart och överskådligt kodades det 
utefter teman och kategorier. Kodningen utfördes efter koderna; certifiering, system, 
samverkan, avfall, utsläpp, energi och transport, dessa är de områden som anläggningarna 
arbetade efter. Ytterligare två koder användes; framtida utmaningar och tidigare 
utmaningar, då dessa var viktiga för att besvara forskningsfrågorna. De olika koderna fick 
var sin färg för att lättare kunna urskiljas. Efter dessa kodningar skedde en tematisering 
av det empiriska materialet efter teman; system, framgång, strategiska riktlinjer, handling 
och verktyg som var de teman som hämtats från uppsatsen valda teorier. Slutligen 
summerades materialet och en helhetsanalys utfördes efter val av tema, formulerande 
frågeställningar, samt systematisk analys.49 I den första delen, val av tema, hittades ett 
antal intressanta teman rörande mötesanläggningarnas arbetssätt. Därefter skapades ett 
antal frågeformuleringar kring dessa områden och slutligen utfördes systematisk analys 
där de delar som var mest aktuella analyserades med hjälp av teorier.50  
 
2.4 Analysmetod  
När insamlingen av allt det empiriskt material är färdigställt bör det ordnas så materialet 
kan analyseras.51 Intervjuerna har analyserats genom transkription, kodning samt 
summering. Källanalysen bidrog med kompletterande kunskap om det ämne som 
studerades och kunde därmed stärka intervjuerna. En helhetsanalys har utförts så att 
helheten i det empiriska materialet kom fram. Intervjuerna sattes även in i en helhet 
tillsammans med allt det insamlade materialet, och detta bidrog till att de 
problemområden som kom fram är det som diskuteras i denna uppsats. 
 

2.5 Etik  
Den samhällsvetenskapliga forskningen har människor och samhällen som sina 
studieobjekt, detta innebär också att etiska problem kan uppstå. Respekten för sina 
medmänniskor är en av de grundläggande utgångspunkterna inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Detta innebär att personerna som bidrar med 
information inte ska luras eller medverka i forskningen under falska premisser, de ska 
även medverka av egna fri vilja.52 Denna uppsats har utgått från vetenskapsrådets fyra 
etiska riktlinjer för information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. Dessa är de 
riktlinjer som finns för forskningen inom området humanistisk– samhällsvetenskaplig 
forskning.53 Vid den första kontakten med intervjurespondenter presenterades 
undersökningens syfte, form och tema. Det informerades om att det var frivilligt att 
medverka som respondent och det framgick tydligt att respondenten själv valde att vara 

                                                
48 Sveningsson, M. Lövheim, M. Bergquist, M. Att fånga nätet, kvalitativa metoder för Internetforskning,2003, s. 67  
49 Hjerm, M, Lindgren, S, Nilsson, M . Introduktion till vetenskaplig analys , 2014, s. 37-41 
50 Holme, I.M, Solvang, K.B, Forskningsmetodik, om kvalitativ och kvantitativa metoder , 1997, s. 140-143 
51 Holme, I.M, Solvang, K.B. Forskningsmetodik, om kvalitativ och kvantitativa metoder , s.140-141 
52 Ibid, s. 32-33 
53 Vetenskapsrådet, forskningens etiska principer. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf ( Hämtad den 1 mars 2017)  
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anonym eller inte. Vidare medverkar endast personerna som godkänt delaktighet i 
uppsatsen.    
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3. Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och ramverk som grund till de teorier som 
introduceras i nästkommande kapitel.  
 
3.1 Hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling infördes under 1970-talet då det fanns en önskan om att 
förbättra de framtida sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena.54 ”Report of 
the World Commission on Environment and Development: Our Common Future” 
fastställdes år 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling och hade som 
syfte att ta upp de resurs- och klimatmässiga problem som existerade i världen.  Svaret 
till dessa problem blev begreppet hållbar utveckling som definieras enligt följande: 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 55 

 
Trots att definitionen i sig är relativt enkel så menar Payne och Raiborn att definitionen är 
bred och djup, vilket i sin tur kan skapa otydlighet. I begreppet hållbar utveckling 
framgår känsliga och komplexa frågor, det är svårt att avgöra framtida generationers 
behov och hur mycket dagens generationer ska behöva avstå för att tillgodose dessa. En 
annan komplex fråga i detta är vilken aktör som ska avgöra vad som är miljömässigt 
passande samt att kostnaderna för olika företag att upprätthålla ett miljöanpassat arbete 
bör vara olika och beroende på företagets storlek och var företaget geografiskt ligger. 
Kostnaderna för företag i utvecklade länder bör vara större än för de företag som ligger i 
utvecklingsländer eftersom de har större miljöpåverkan. Detta gäller således för regionala 
turismorganisationer där kostnaderna är större än hos de turismorganisationer som 
befinner sig utanför turismregionerna, där det blir mindre tryck på miljön. Många företag 
använder sig av en så kallad livscykelanalys för att bedöma framtidens potentiella 
miljöpåverkan av produktdesign, tillverkningsförmåga samt återvinning.56  
 

3.2 Ramverk för hållbar utveckling  
Ett ramverk kan användas som hjälpmedel för att främja en hållbar utveckling, vilket 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. Utvecklingen bygger på den insikten om att naturen har ett skyddsvärde samt 
människans rätt till att förändra och använda naturen. Denna är förenad med ansvaret om 
att förvalta naturen väl.57  
 

                                                
54 Gössling, S. Scott , D Scenario planning for sustainable tourism: an introduction, 2012, s. 773-775 
55 UN dokument ”Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future” Tillgänglig: 
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf ( Hämtad den 25 april 2017)  
56 Payne, D.M, Raiborn, C.A  Sustainable Development: The Ethics Support the Economics,2002, s. 151 
57 Naturvårdsverket, om miljöbalken. Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/# 
( Hämtad den 12 april 2017) 
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Ett ramverk är Miljöbalken som ska tillämpas på så sätt att miljön och människans hälsa 
skyddas mot eventuella skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar 
eller annat. Alla de som bedriver en verksamhet eller ska bedriva en verksamhet ska ha 
kunskap om vad som behövs, med hänsyn till verksamhetens sort och omfattning, för att 
skydda miljön och människors hälsa mot eventuell skada. 58  
 
Regeringens ideal för hållbar utveckling kan sammanfattas i fem grundläggande principer 
för miljöpolitik, denne antogs av parlamentet i början på 1990-talet.  

•   Främjande av människors hälsa 
•   Bevarande av den biologiska mångfalden 
•   Bevarandet av tillgångarna för kulturella arv 
•   Bevarandet av den långsiktiga produktionskapaciteten av ekosystem  
•   En smart förvaltning av naturresurser  

Dock är dessa principer vaga, eftersom de inte ger någon konkret riktning när de ska 
uppnås samt vad som ska göras för att uppnå dem och inte heller hur uppföljning och 
utveckling ska ske. Det finns däremot femton miljökvalitetsmål som beskriver det 
önskade tillståndet hos den svenska miljön och anger riktningen för arbetet mot ekologisk 
hållbar utveckling. Lagen om miljöskydd innebär att utsläppen från föroreningar inte får 
skada hälsa eller överskrida den förmåga naturen har att absorbera eller bryta ner. 
Naturliga ämnen som är skadliga för hälsan och miljön bör inte förekomma i miljön och 
den biologiska mångfalden ska bevaras. 59 
 
Svenska miljömålssystemet är i uppdrag av Sveriges regering, vilket handlar om att lösa 
de miljöproblem som finns för att inte lämna över miljöproblemen till kommande 
generationer. Enligt Sveriges regering innebär ekologiskt hållbar utveckling tre saker; att 
skydda miljön, en hållbar försörjning och en effektiv användning av jordens resurser.60 
 
3.3 Mötesanläggningar och ekologisk hållbar utveckling 
En av de största utmaningar som mötesanläggningar står inför är arbetet med ekologisk 
hållbar utveckling samt bibehållandet av detta arbete. Jung, Malek och Lee menar på att 
människor i dagsläget är mer intresserade av miljön och miljöfrågor. Gröna rörelsen inom 
hotell-och turismindustrins rapport uppgav att de mötesanläggningar som arbetar med 
ekologisk hållbar utveckling upplever ökad effektivitet, engagerad personal samt nöjdare 
kunder. Detta genererar i sin tur till att de mötesanläggningar som arbetar med ekologisk 
hållbarhet även får större konkurrenskraft.61 Trots att mötesanläggningarna inser behovet 
av ekologiskt hållbart arbete finns det inget eget system och specifika 
certifieringsstandarder som innefattar hela mötesanläggningen, däremot finns det 

                                                
58 Naturvårdsverket, om miljöbalken. Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/# 
( Hämtad den 12 april 2017) 
59 Edvardsson, K  Using goals in environmental management: The Swedish system of environmental objectives , 2004, s. 70-180  
60 Ibid, s. 170-180 
61 Jung, S. Malek, K. Lee, W. Engaging attendees in environmental sustainability at trade shows: attendees’ preceptions and 
willingness to participate, 2016, s. 540-542 
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certifieringar och standarder för respektive sektor inom mötesanläggningen, dvs 
restaurang samt hotell i anslutning. 62 
 
Turism påverkar den naturliga miljön negativt genom skada av naturen, föroreningar 
samt avfallsproduktion. Detta bidrar till att det minskar livslängden på företag och andra 
aktörer som verkar inom mötesindustrin, det hotar turistmålens konkurrenskraft samt det 
globala systemet hotas och sårbarheten ökar. Med tanke på de negativa miljöeffekterna 
och den svårförstådda miljöregleringen som finns i dagsläget, är alla de miljöåtgärder 
som mötesanläggningar utför ett sätt att få bra förutsättningar för mötesanläggningarna, 
besökare samt miljön. 63 
 
Eftersom trycket på hållbar utveckling i mötesindustrin växer bör mötesanläggningar 
ligga i linje med vad som krävs för att hålla en god ekologisk hållbar utveckling på 
anläggningen.  Beslut om miljöåtgärder på anläggningen bör tas fram samtidigt måste 
anläggningarna tänka på deras egna budget och ta fram åtgärder som är ekonomiskt 
möjliga för varje företag. En stor utmaning för mötesanläggningar är att utveckla en 
bättre förståelse för miljön till besökare. Om besökare på mötesanläggningar är väl 
medvetna om miljöfrågor underlättar detta för mötesanläggningar i deras arbete i 
miljöåtgärder.64 
 
3.4 Miljöanpassad turism  
Miljöanpassad turism ska vara långsiktigt hållbar och detta gäller all form av turism. 
Varje turismnäring ska ta ansvar för miljön och resebranschen ska intyga att den bevarar 
de tillgångar av natur och kultur som utgör grunden för dess näring.65 Idag finns ett antal 
system för miljöcertifiering för företag i turismindustrin. Då företag har en 
miljöcertifiering får de en logotyp som kan användas för att visa på ökad 
miljömedvetenhet. Trots det ökade intresset för hållbar turism och utvecklingen av 
miljöcertifieringssystem så finns det en del förvirring kring det stora antalet av system, 
både bland konsumenter och företagare, och det kan vara svårt att skilja de olika systemet 
åt. Turismnäringen ska gå efter miljöbalkens krav som innebär bland annat miljöaspekter 
ska tillgodoses i allt beslutsfattande. En miljöanpassning bidrar till en större insikt och på 
så sätt bidrar den till att begränsa den miljöpåverkan som turistverksamheten orsakar  
till.66 För att en mötesanläggning ska få en effektiv minskad miljöpåverkning bör de 
arbeta systematiskt med miljöproblematiken och införa ett miljömärkningssystem. Om ett 
företag arbetar med miljömärkningssystem bidrar detta till en förbättring av produkterna 
som i sin tur ger marknadsfördelar och företaget sparar pengar genom att hålla ner 
förbrukningen av el och vatten. Miljömärkningen av mötesanläggningar har ökat och 
detta bidrar till en lättare förståelse av miljöarbetet. Ett miljöanpassningssystem bör vara 

                                                
62 Draper, J.Dawson, M. Casey, E. An exploratory study of the importance of sustainable pracices in the meeting and convention site 
selection process, 2011, s 153-178 
63 Reyes- Santiago, M. Sanches- Medina, P. Diaz-Richardo, R. Eco- innovation and organizational culture in the hotel industry. 2017.  
64 Baker, M.A. Davis, E.A. Weaver, P.A  Eco-friendly attidudes, barriers to participation, and differences in behavior at Green Hotels. 
Cornell hospitality Quartely 2014. Vol. 55 89-99  
65 Lagerkvist, S. Danielsson, M. Säll, B En uppdaterad sammanställning framtagen av ETOUR på uppdrag av turistdelegationen, 
2003, s.1-65 
66 Ibid, s. 1-65 
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anpassat för turistföretagens förutsättningar och storlek, dessa kan se olika ut för olika 
verksamheter. Små företag avsätter inte lika stora ekonomiska resurser som stora företag 
vilket kan skapa en förvirrad bild av vilka som deltar i turismnäringens miljöarbete. Det 
är därför viktigt att ett miljöanpassningssystem är enkelt att arbeta med. Kraven på 
företag och destinationer får inte vara för låga, detta kan då bidra till 
trovärdighetsproblem och att miljöarbetet inte ger någon effekt. 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Lagerkvist, S. Danielsson, M. Säll, B En uppdaterad sammanställning framtagen av ETOUR på uppdrag av 
turistdelegationen,2003, s. 1-65 
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4. Teori 
 
Nedan presenteras de teorier som ansågs vara betydande i förhållande till uppsatsens 
frågeställningar och syfte.  

 
4.1 Ramverk för strategisk hållbar utveckling  
Broman och Robert har utifrån tidigare forskning utvecklat ett ramverk för strategisk 
hållbar utveckling som bygger på fyra huvuddrag: 

1. En trattmetafor av hållbarhetsutmaningen och relaterade möjligheter 
2. En strukturell och interrelationsmodell på fem nivåer  
3. En principiell definition av hållbarhet  
4. Ett operativt förfarande för att skapa strategiska övergångar mot hållbarhet.68  
 

Utifrån dessa fyra nivåer beslutades att belysa del två; En strukturell och 
interrelationsmodell på fem nivåer, eftersom denna nivå ansågs mest relevant för det 
ämne som undersökts. De andra nivåerna har ett större fokus på hållbart arbete inom alla 
tre dimensioner social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vilket inte var aktuellt för 
denna uppsats.   

En strukturell och interaktionsmodell på fem nivåer är en modell som mötesanläggningar 
kan använda sig av i arbetet med hållbar utveckling.69 Nivåerna i denna modell 
presenteras nedan.  
 
1. System 
I denna nivå inkluderas principer för driften inom det globala systemet, det mänskliga 
samhället inom biosfären samt kunskapen om människans och jordens resurser. För en 
specifik organisation innebär detta dess förhållande och beroendesituation till de 
allmänna, regionala och global stödsystemet. Men även relationen till de olika 
värdekedjor, nätverk och intressenter som organisationen berörs av.   
2. Framgång  
Inom denna nivå finns den definierade visionen. För en organisation kan det här innefatta 
syfte, värdegrunder samt övergripande slutmål. 
3. Strategiska riktlinjer 
Riktlinjerna för hur de övergripande målen ska uppnås.  
4.Handling 
 De konkreta åtgärder som organisationen prioriterar. 
5. Verktyg 
De metoder och verktyg som organisationerna använder sig av för att nå det mål och 
visioner som organisationerna satt.  
 
 

                                                
68	  Broman, G,I. Robert, K-H A framework for strategic sustainable development , 2015, s. 22-27	  
69 Ibid, s. 22 	  
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4.2 Hållbar utveckling och etik  
Aktörer som berörs av konceptet hållbar utveckling är företag, konsumenter, 
myndigheter, forskare, samhällen samt regeringar. Dessa har ett ansvar gentemot naturen 
och varandra och bör arbeta med att förbättra förståelsen av hållbar utveckling. De bör 
även göra de insatser som krävs för att uppnå en önskvärd utveckling. Insatserna hos de 
företag som arbetar med hållbar utveckling kommer vara väsentliga i rollen som 
tillverkare och leverantörer av världens produkter och tjänster. Om företagen inte börjar 
arbeta med en lösning på detta menar Payne och Raiborn att det i framtiden inte kommer 
finnas någon lösning att sträva efter. Payne och Raiborn har således utvecklat en hierarki 
för etiska beteenden, dessa består av fyra grader av engagemang i hållbar utveckling från 
företagens sida.70 
 
1. Grundläggande nivå  
Organisationen i denna nivå skulle inte göra några hållbara utvecklingsinsatser mer än det 
som står i lagen. Cheferna inom dessa organisationer ser att de pengar som spenderas på 
miljön inte är en investering utan mer en kostnad som nöter på konkurrenskraften. 
Organisationen på denna nivå arbetar inom lagen men gör inte några ytterligare 
miljöförbättringar. Dessa beteenden anses som lagliga men inte etiska.  
2. Det som i dagsläget är genomförbart 
Organisationer som befinner sig i denna nivå medger att vissa fördelar uppstår då de 
engagerar sig i miljövänliga aktiviteter. Dock deltar de i dessa aktiviteter av felaktiga 
skäl, så som kostnadsminskning, förbättring av intäkter samt förbättring av 
organisationens image. 71 
3. Praktiskt nivå  
En organisation som befinner sig på den praktiska nivån skulle även dem erkänna att 
fördelar uppstår då de engagerar sig i miljövänliga aktiviteter. Dock strävar dessa 
organisationer efter att göra rätt gentemot miljön istället för att få en bra image av 
organisationen. Organisationer i denna nivån försöker engagera sig i miljöarbete utan 
faktisk tanke på kostnadsföljderna för att uppnå de bästa resultaten. I denna nivå är 
hållbarhet ett välkänt begrepp och organisationer som arbetar på den praktiska nivån 
strävar efter att uppnå ett effektivt arbete med miljön. 
4. Teoretisk nivå  
En organisation i denna nivå har implementerat tanken om hållbar utveckling i sin 
organisationsstrategi. De arbetar med granskning av hållbar utveckling på företaget och 
strävar efter att utveckla och genomföra miljöledningssystem, exempelvis ISO 14001 och 
söker certifiering enligt denna standard. Organisationerna i denna nivå ser sitt arbete med 
miljön som en viktig del i det vardagliga arbetet.72  
 
 
 

                                                
70 Payne, D.M, Raiborn, C.A Sustainable Development: The Ethics Support the Economics, 2001, s.151 
71 Payne, D.M, Raiborn, C.A   Sustainable Development: The Ethics Support the Economics, s. 161 
72 Ibid s.162-163 
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Payne & Raiborns sex steg som företag kan ha i arbetet mot en hållbar utveckling för att 
nå bästa möjliga resultat.  

•   Att främja ett företags arbetskultur rörande hållbar utveckling   
•   Uppmuntrande av egna initiativ till förbättringar 
•   Arbeta med miljöeffektivitetskoncept  
•   Arbeta mot nya förbättringar inom företaget  
•   Investera i kreativitet, innovation och teknik för framtiden 
•   Uppmuntra medarbetares engagemang och åtgärder. 73 

 

4.3 Teori diskussion  
För att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor valdes två teorier. Med hjälp av 
teorin; Ramverk för strategisk hållbar utveckling gick det att analysera hur 
mötesanläggningarna arbetade med hållbar utveckling. Med hjälp av de fem nivåerna 
gick det att se vilka system, framgångar, strategiska riktlinjer, handlingar och verktyg 
som anläggningarna arbetade efter, och på så vis gick det att övergripande mål och hur 
anläggningarna arbetar med att nå dem. Med teorin hållbar utveckling och etik gick det 
att analysera hur långt anläggningarna kommit i sitt ekologiskt hållbara arbete. Således 
användes dessa två teorier som komplement till varandra, med syftet att kartlägga hur det 
praktiska arbetet ser ut samt hur långt företagen kommit med deras ekologiska hållbarhets 
arbete. Teorierna hjälpte till att se vilka svårigheter och utmaningar som anläggningarna 
upplevt och upplever och gav en bra bild på hur arbetet med ekologisk hållbarhet kan 
tillämpas.  
 
 
  

                                                
73 Payne, D.M, Raiborn, C.A Sustainable Development: The Ethics Support the Economics, 2001, s. 165-166 
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5. Empiri  
Nedan presenteras det empiriska materialet, som består av turism, miljön och 
mötesanläggningarna och deras arbete, samt fakta från de undersökta företagen. 

 
5.1 Mötesanläggningar och deras arbete  
Här presenteras de olika mötesanläggningarnas arbete med ekologisk hållbarhet utefter 
kategorierna certifiering, system och samarbeten, avfall och utsläpp, energi, transport 
och livsmedel samt utmaningar. Empirin presenteras utifrån de valda kategorierna och 
inte utefter anläggningarna, detta för att många av anläggningarna arbetade på liknande 
sätt och det fanns en önskan om att inte skriva en allt för upprepande empiri. De 
anläggningar som står för empirin i detta avsnitt är följande: Svenska Mässan, 
Stockholmsmässan, Sigtunahöjden, Yasuragi och Essingekonferens. För 
företagspresentation se bilaga 2.  

5.1.1  Certifieringar, system och samarbeten 
Certifieringar och miljöledningssystem är något som organisationerna arbetade och 
agerar utefter, det finns många olika typer av certifikat och dessa fungerar som riktlinjer 
för hur organisationerna ska arbeta kring vissa speciella områden.74  
 
Enligt Strindmar på Yasuragi, så skapar dessa certifieringar ett ramverk för att kontrollera 
verksamheten och för att vidareutveckla den. Miljöarbetet på Yasuragi utgår främst från 
två miljöcertifieringar, ISO 14001 och Svanen.75 Förutom dessa två har Yasuragi 
miljöcertifieringar som rör livsmedel, KRAV och MCS/ASC märkt fisk och skaldjur.76 
Yasuragi har dessa certifieringar och miljöledningssystem för att de är en del av kedjan 
Nordic Choice Hotells och alla hotell och anläggningar som ingår i Nordic Choice 
Hotells är certifierade med ISO 14001 och Svanen. 77 
 
Svenska Mässan har också miljöledningssystemet ISO och har två certifieringar, ISO 
20121, och ett av hotelltornen är BREEAM-certifierad, en certifiering som rör den 
fysiska byggnaden. Utöver certifieringarna så använder de sig av webbaserade 
kemikaliesystem och system som informerar om aktuella lagar och förordningar.78  
 
Sigtunahöjden arbetar utefter Svanen och är Svanmärkt, de tillhör Safe Hotels och har en 
Green Star certifiering IACC. 79 Sigtunahöjden ingår i hållbar destination som är ett 
samarbete mellan hotell-konferensanläggningarna i Sigtuna kommun, Destination 
Sigtuna och Arlanda Airport.80 Inom detta samarbete är det inte bara certifikaten som 
sätter krav, genom gemensamt arbete och diskussioner driver de hållbarhetsfrågorna 

                                                
74 Strindmar, Caroline. Hållbarhetsansvarig på Yasuragi. Telefonintervju 18 april 2017.   
75 Ibid	  
76 Yasuragi hållbarhet. Tillgänglig: https://yasuragi.se/kontakt/hallbarhet/ (Hämtat 21 april 2017) 
77  Ibid 
78 Löfås, Petra. Sustainability Manager på Svenska mässan & Gothia Towers. Mailintervju 20 mars 2017 
79 Sigtunahöjden, hållbarhet. Tillgänglig: http://sigtunahojden.se/stories/?wpv-story-category%5B%5D=Hållbarhet 
(Hämtad 4 april 2017)  
80 Ibid 
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framåt med nya krav och mål. Några av de beslut som fastställts är att alla anläggningar 
ska köpa in ekologiskt kaffe, mjölk och bananer. Sigtunahöjden anser att det är viktigt att 
lägga konkurrensen åt sidan och samarbeta.81 Stockholmsmässan har i skivande stund 
ännu ingen certifiering, under året 2017 har de arbetat fram en ny miljöpolicy. 
Stockholmsmässan har två nära samarbetspartners. Restauratör Mässrestaurangen och 
Rica som driver mässans hotell. Mässrestaurangen är KRAV- märkt och arbetar även 
efter Svanen i det flesta av leden förutom vid vattenmätningen och Scandic Talk Hotell är 
Svanmärkt. Bolaget som ansvarar för städningen på anläggningen är certifierad.82 Ett 
samarbete med Bee-Urban finns, vilket innebär att bikupor placeras på anläggningens tak 
för att bidra till den biologiska mångfalden. 83Bikupor är även något Sigtunahöjden har 
placerat ut på sin anläggning.84 Likaså Svenska Mässan. 85 

5.1.2 Avfall och utsläpp  
Svenska Mässan arbetar med att minska mängden avfall samt att förenkla återvinningen. 
Ungefär åttio procent av deras avfall återvinns och matsvinnet som komposteras 
omvandlas till biogas, som sedan i sin tur driver anläggningens spisar. Trasig och utsliten 
IT-utrustning säljs vidare och pengarna går sedan till välgörenhet. Inom städning och 
renhållningen så finns en strävan efter att byta ut alla städ-produkter som ska vara 
miljömärkta.86 Denna strävan finns på flera av anläggningarna. Yasuragi har bytt ut alla 
städ-, disk- och tvätt-produkter till miljömärkta och vid städning används ultrarent vatten, 
en produkt som inte innehåller några kemikalier. 87 På Sigtuna höjden berättar 
Bergendahl att de i vardaglig basis följer upp och mäter den förbrukning av vatten och 
avfall som produceras.88 Stockholmsmässan har som tidigare nämnt ett certifierat bolag 
som ansvarar för städningen på anläggningen, de i sin tur använder nästan bara 
miljömärkta produkter. När det gäller avfall och sopor samarbetar de med leverantörer 
och återvinner över nittiofem procent av allt avfall som produceras på anläggningen.89 

5.1.3 Energi  
På Stockholmsmässan är det energibesparandet som varit den största och viktigaste 
området enligt Mancilla, mässanläggningen är stor och drar mycket energi. För femton år 
sedan kunde mässanläggningens elförbrukning vara lika hög som Västerås under en av 
deras större mässor, men idag så syns inte mässanläggningens elförbrukning på 
Stockholms elnät. För att skapa en mer energismart anläggning har de system som 
innehåller behovsstyrning av värme/kyla, ventilation och belysning, fler självreglerande 
funktioner har installerats som exempelvis självstängande portar. Värmen är avstängd när 
portarna står öppna för att minimera energiutsläpp. Det har även skett ett byte till LED 

                                                
81 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
82 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
83 Yasuragi hållbarhet. Tillgänglig: https://yasuragi.se/kontakt/hallbarhet/ (Hämtat 21 april 2017) 
84 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
85 Svenska Mässan, Miljö. Tillgänglig:  http://svenskamassan.se/sv/2985-2/miljo/ ( Hämtad 31 mars 2017) 
86 Svenska Mässan, Hållbarhet. Tillgänglig: 
http://svenskamassan.se/site/uploads/Hallbarhet_2016_Svenska_Massan_Stiftelse_web.pdf (Hämtad 4 maj 2017) 
87 Stockholmsmässan,  Miljöbroschyr. Tillgänglig: 
http://www.stockholmsmassan.se/~/media/files/intranat/foretaget/miljobroschyrsv.pdf (Hämtad 4 maj 2017) 
88 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
89 Stockholmsmässan,  Miljöbroschyr. Tillgänglig: 
http://www.stockholmsmassan.se/~/media/files/intranat/foretaget/miljobroschyrsv.pdf (Hämtad 4 maj 2017) 
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lampor, vilket har lett till ytterligare energibesparing.90 Mer än hälften av den energi som 
förbrukas kommer från förnyelsebara källor.91 Svenska Mässan har valt att använda 
vindkraft och täcker hela anläggningens elbehov med vindkraft, vilket har lett till 
energibesparing samt minskat CO2 utsläpp.92 All energiförbrukning på Yasuragi är helt 
fossilbränslefri och de använder bergvärme, biodieselpanna, solpaneler och inköpt vind- 
och vattenkraft som står för anläggningens energiförsörjning.93 

5.1.4 Transport  
Inom transport arbetar flera av mötesanläggningarna med att uppmuntra både besökare 
och medarbetare att använda sig av lokaltrafiken.94 Svenska Mässan har även en 
resepolicy som stipulerar att medarbetare ska resa med tåg i möjligaste mån och de säljer 
endast klimatkompenserade transporter.95 Vidare fanns intentioner hos Svenska Mässan 
att minska sina CO2-utsläpp. En intention är även att minska CO2-utsläppen och det 
trafiktrycket som finns i Göteborg, genom att komprimera samt samlasta transporter av 
gods som kommer till och från anläggningen.96 Sigtuna Höjden försöker hela tiden 
utveckla samarbetet med Destination Sigtuna för att finna nya områden att arbeta kring i 
förhoppning att skapa större spridning av deras miljöarbete.97 Stockholmsmässan har ett 
samarbete med Stockholms lokaltrafik rörande transport med syftet att uppmuntra sina 
besökare att ta sig till anläggningarna med kollektivtrafiken istället för med egen bil.98 

5.1.5 Livsmedel   
Flertalet av anläggningarna strävar efter att köpa in ekologiska livsmedelsprodukter, i den 
mån det går. Svenska Mässan menar att har det funnits svårigheter med att byta ut alla 
livsmedel till ekologiska, de ekologiska produkterna är ofta mycket dyrare och finns inte 
alltid i den kvantitet som anläggningen behöver.99 På Sigtunahöjden är alltid basvarorna 
kaffe, mjölk och bananer ekologiska och de arbetar med att fasa ut produkter som 
innehåller palmolja. I samarbetet som Sigtunahöjden ingår i försöker de uppmärksamma 
det matsvinn som sker, genom att sammanställa en receptsamling för rester, där fokus 
ligger på all den mat som går till spillo, främst vid julen. De har även tagit fram recept på 
hur man tillagar höna, på grund av att gamla värphönor bränns i stället för att säljas eller 
ätas.100 Yasuragi har tre olika märkningar på sina livsmedel, KRAV, MSC och ASC. 
KRAV-märkt frukost, innebär att minst tjugofem procent av produkterna är KRAV-märkt 
ekologiska, att energi-och vattenförbrukningen är effektiv och att medarbetarna är 
utbildade i ekologisk livsmedelsproduktion. De har valt att utesluta vissa produkter av 
etiska och miljömässiga skäl, exempelvis icke ekologiska ägg och kaffe. Det har även 
                                                
90 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
91 Stockholmsmässan,  Miljöbroschyr. Tillgänglig: 
http://www.stockholmsmassan.se/~/media/files/intranat/foretaget/miljobroschyrsv.pdf (Hämtad 4 maj 2017) 
92 Svenska Mässan, Hållbarhet. Tillgänglig: 
http://svenskamassan.se/site/uploads/Hallbarhet_2016_Svenska_Massan_Stiftelse_web.pdf (Hämtad 4 maj 2017) 
93 Yasuragi hållbarhet. Tillgänglig: https://yasuragi.se/kontakt/hallbarhet/ (Hämtat 21 april 2017) 
94 Stockholmsmässan, Hållbarhets policy. Tillgänglig:  http://www.stockholmsmassan.se/~/media/files/res_sm/om-
stockholmsmassan/hallbarhetspolicy_2013_sign.pdf  (Hämtad 31 mars 2017) 
95  Löfås, Petra. Sustainability Manager på Svenska mässan & Gothia Towers. Mailintervju 20 mars 2017 
96 Svenska Mässan, Hållbarhet. Tillgänglig: 
http://svenskamassan.se/site/uploads/Hallbarhet_2016_Svenska_Massan_Stiftelse_web.pdf (Hämtad 4 maj 2017) 
97 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
98 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
99 Löfås, Petra. Sustainability Manager på Svenska mässan & Gothia Towers. Mailintervju 20 mars 2017 
100 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
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MSC/ASC märkning för hållbart fiskad och odlad fisk och skaldjur samt härtappat 
vatten.101  

5.1.6  Utmaningar  
De största utmaningarna i arbetet kring hållbarhet upplever Essinge konferens är att få tag 
i ekologiska varor och samtidigt hålla priserna nere.  Här beskriver de problemet med att 
den ekologiska maten är dyrare, detta i sig blir svårt då konferensbokaren oftast väljer att 
hålla ner priserna på maten.102 Svenska Mässan menar även de att det finns svårigheter 
kring att byta ut alla produkter till ekologiska, eftersom de ekologiska produkterna ofta är 
mycket dyrare och inte alltid finns i den kvantitet som anläggningarna behöver.103 Det 
som är svårast enligt Bergendahl på Sigtunahöjden är att få in hållbarhetsfrågorna i alla 
led i hela organisationen, här menar Bergendahl att det inte bara är en person som är 
hållbarhetsansvarig utan att alla måste hjälpas åt.104  
 
Strindmar som arbetar på Yasuragi tycker däremot inte att något varit svårt att införa utan 
menar mer på att det hänger på hur man lägger fram frågorna. Att det främst är en fråga 
om retorik och att det handlar om att förklara vad som ska ske och varför, även om 
förändringar kan vara obehagliga så underlättar det att vara tydlig och förklara 
omständigheterna. Hon menar även att allt som är nytt är roligt och att det i början inte är 
svårt med nya implementeringar utan snarare blir svårare att upprätthålla dem när det inte 
är nya längre. Ett exempel Strindmar tar upp som ett problemområde är källsorteringen, 
det beskrivs som en del av arbetet som alltid kommer att vara lite svårt.105 
Stockholmsmässan arbetar nu med den nya miljöpolicyn som högst troligen kommer att 
spikas under år 2017. De strävar efter att skaffa sig en certifiering, vilken är ännu inte 
bestämt. Mancilla på Stockholmsmässan menar att här ligger en utmaning i att få en 
certifiering då det tidigare ansetts svårt att skaffa ett certifikat till en så stor anläggning. 
Då andra anläggningar lyckats så ska även Stockholmsmässan klara av det, och vill med 
de framtida certifikaten öka sin konkurrenskraft. Ännu en utmaning är att ständigt vara 
uppdaterad på alla certifieringar och att ständigt ligga i framkant när det kommer till 
hållbart arbete.106 
 
  

                                                
101 Yasuragi hållbarhet. Tillgänglig: https://yasuragi.se/kontakt/hallbarhet/ (Hämtat 21 april 2017)	  
102 Wenck, Josefin. Essinge Konferenscenter. Mailintervju 12 april 2017 
103 Löfås, Petra. Sustainability Manager på Svenska mässan & Gothia Towers. Mailintervju 20 mars 2017 
104 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
105 Strindmar, Caroline. Hållbarhetsansvarig på Yasuragi. Telefonintervju 18 april 2017.  	  
106 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
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6. Analys  
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet som beskrivs i empiri 
kapitlet, tillsammans med de valda teorierna Ramverk för strategisk hållbar utveckling 
och Fyra grader av engagemang hos företag. Det är i detta kapitel som 
forskningsfrågorna besvaras, med hjälp av analysen.  
 
6.1 Ramverk för strategisk hållbar utveckling, En strukturell och interrelationsmodell på 

fem nivåer.  
I denna analys sker en sammanfattning av det övergripande arbetet hos anläggningarna. 
Då anläggningarna arbetar på ett liknande sätt inom flera områden har valet tagits att 
utföra en sammanfattande analys utifrån denna modell, för att undvika en allt för 
upprepande text. 
 
System 
Utifrån empirin gick det att identifiera ett flertal olika globala och nationella system och 
riktlinjer för hållbar utveckling rörande den ekologiska dimensionen. På en global nivå 
finns ”Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future” som FN:s världskommission för miljö och utveckling arbetade fram 
gällande hållbar utveckling. 107 På nationell nivå i Sverige finns miljöbalken som innebär 
ett främjande av den ekologiska hållbarheten.108Även Svenska miljömålssystemet är ett 
nationellt system. 109   
 
Framgång  
Visionen och övergripande slutmål varierar mellan de olika anläggningarna. Men flertalet 
arbetar för att minska en negativ miljöpåverkan, inom områden de själva anser sig kunna 
påverka. Dessa är energi, avfall, livsmedel och klimat. Gällande energiförbrukningen 
finns det mål om att minska den energi som anläggningarna förbrukar.110 Exempelvis att 
byta ut energikällor mot mer miljövänligare energi, såsom vindkraft, men det finns även 
mål om att minska utsläppen, som CO2 utsläpp, och arbeta med att minska avfallet samt 
underlätta återvinningen av sopor. Det finns dessutom intentioner om att fasa ut och byta 
ut rengörings -och städ-produkter mot miljömärkta produkter.111 Att uppmärksamma 
arbetet kring hållbart arbete utanför sin egen organisation samt att öka och arbeta för 
olika typer av samarbeten som organisationerna strävar efter.112 Det finns framtida mål 
om certifieringar, som i skrivande stund ännu inte existerar som i sin tur ska öka 
Stockholmsmässans konkurrenskraft. 113  
 
 

                                                
107 UN dokument ”Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future” Tillgänglig: 
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf ( Hämtad den 25 april 2017) 
108 Naturvårdsverket, Om miljöbanken. Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/# ( Hämtad 12 april 2017)  
109 Edvardsson, K  Using goals in environmental management:The swedish system of environmental objectives, 2004, s. 170-180  
110 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
111 Svenska Mässan, Miljö. Tillgänglig: http://svenskamassan.se/sv/2985-2/miljo/ (Hämtad 31 mars 2017) 
112  Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
113 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
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Strategiska riktlinjer  
Både miljöledningssystemen och certifieringarna har riktlinjer och krav som ger tydliga 
direktiv till organisationerna. Dessa krav och riktlinjer fungerar som ramverk för 
organisationerna och ger en grund för hur arbetet kring miljöarbetet kan se ut.114 Några av 
anläggningarna hade även egna etiska riktlinjer som de själva satt, oberoende av någon 
certifiering.115 Även riktlinjer utifrån olika samarbeten som anläggningarna har existerar 
och bidrar till hur de ska nå sina gemensamma mål. 116 
 
Handling 
De konkreta åtgärderna och de handlingar som organisationerna arbetade utefter var 
framför allt de krav och handlingsplaner som respektive certifieringar eller 
miljömärkningar kräver. I dessa certifieringar och miljöledningssystem finns det tydliga 
riktlinjer som måste följas. Då dessa krav måste följas för att organisationerna ska få 
bibehålla sina miljömärkningar och certifikat så arbetar de utefter kraven.117 Några av 
dessa krav innefattar olika typer av mätningar av avfall och den energi som förbrukas.118 
Även webbaserade kemikaliesystem samt system är några av de handlingsplaner som 
utförts för att vara uppdaterade på aktuella lagar och förordningar. Sortering av avfall 
som sedan återvinns sker och ett exempel på detta är matavfall som återvinns till biogas, 
som i sin tur används som energi på anläggningarna.119 Vid inköp finns konkreta 
handlingar som inköpandet av mer ekologiska eller miljömärkta produkter. Utfasning 
eller att helt förbjuda vissa produkter som palmolja eller icke ekologiskt kaffe och ägg är 
ytterligare åtgärder som företagen ägnar sig åt.120 Ombyggnad till mer energismarta 
funktioner och system som är självreglerande för att minimera onödig energiförbrukning, 
som automatiska portar, belysning och värme.121 
 
Verktyg   
Verktygen som alla undersökta verksamheter har är certifieringar och 
miljöledningssystem som de använde sig av och arbetade efter. Dessa skapar ett ramverk 
för organisationens arbete med miljön.122 De fyller även en funktion som inte rör själva 
miljöarbetet utan anses öka anläggningens konkurrenskraft gentemot andra 
anläggningar.123 
 
6.2 Fyra nivåer av engagemang och steg i användandet av hållbar utveckling.  
Payne & Raiborns olika steg som företag kan ha i arbetet mot en hållbar utveckling har 
kopplats samman med de fyra nivåerna av engagemang, slutligen har nivåerna och dess 
steg kopplats ihop med mötesanläggningarna. 124 
                                                
114 Strindmar, Caroline. Hållbarhetsansvarig på Yasuragi. Telefonintervju 18 april 2017 
115 Yasuragi hållbarhet. Tillgänglig: https://yasuragi.se/kontakt/hallbarhet/ (Hämtat 21 april 2017) 
116 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
117 Sigtunahöjden, hållbarhet. Tillgänglig: http://sigtunahojden.se/stories/?wpv-story-category%5B%5D=Hållbarhet  
(Hämtad 4 april 2017)  
118 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
119 Löfås, Petra. Sustainability Manager på Svenska mässan & Gothia Towers. Mailintervju 20 mars 2017 
120 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
121 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
122 Strindmar, Caroline. Hållbarhetsansvarig på Yasuragi. Telefonintervju 18 april 2017 
123 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017	  
124 Payne, D.M, Raiborn, C.A  Sustainable Development: The Ethics Support the Economics, s 151-163.	  
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Grundläggande nivå Dagsläget genomförbar 

nivå 
Praktisk nivå Teoretisk nivå 

 Essinge Konferens Stockholmsmässan Yasuragi 
Svenska Mässan 
Sigtunahöjden 

Ingen av de 
anläggningar som 
undersöktes befinner 
sig i denna nivå då de 
arbetar med miljön 
mer än på vad lagen 
säger.  
  
 

I denna nivå kan följande 
steg kopplas in:  
Arbeta med 
miljöeffektivitetskoncept 
samt  arbeta mot nya 
förbättringar inom 
företaget.  
 
 
 
 

I denna nivå kopplades 
stegen:  
Att främja företagets 
arbetskultur rörande 
hållbar utveckling 
samt uppmuntrandet 
av egna initiativ till 
förbättringar.   
 
 
 
 

I denna nivå 
kopplade författarna 
samman stegen:  
Investera i 
kreativitet, 
innovation och 
teknik för framtiden 
samt uppmuntra 
medarbetares 
engagemang och 
åtgärder.  
 
 

 
 
Genomförbar nivå  
Här går det att se att arbetet med hållbar utveckling på mötesanläggningarna har kommit 
så pass långt att de; med hjälp av miljöledningssystemet kunnat stärka sin 
konkurrenskraft och gått vidare från denna nivå, att ingen av de större mötesanläggningar 
som undersökts ligger inom ramen för denna nivå längre. Däremot menar Essinge 
konferens att de påverkas av de höga priserna som de ekologiska produkterna har. Det är 
kostsamt att köpa in ekologisk mat och således blir det dyrare att hålla ner kostnaderna.125 
Miljöanpassningssystem är ännu inte anpassat efter turistföretagens förutsättningar.126  
 
Praktisk nivå 
Stockholmsmässan arbetar praktiskt med miljöfrågor och miljöproblematiken, de arbetar 
fram  en miljöpolicy och framtida mål att få miljömärkningssystem. 127 
 
Teoretisk nivå  
Yasuragi använder sig av certifieringar som ett ramverk i syfte att kontrollera 
verksamheten  men även för vidareutveckling. De har ett miljöledningssystem samt 
miljöcertifiering, utöver detta har de även miljöcertifieringar på den mat som serveras.128 

                                                
125 Wenck, Josefin. Essinge Konferenscenter. Mailintervju 12 april 2017 
126	  Lagerkvist, S. Danielsson, M. Säll, B En uppdaterad sammanställning framtagen av ETOUR på uppdrag av 
turistdelegationen,2003, s. 1-65	  
127 Mancilla, Emma. Sales Manager på Stockholmsmässan. Telefonintervju 28 april 2017 
128 Strindmar, Caroline. Hållbarhetsansvarig på Yasuragi. Telefonintervju 18 april 2017	  
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Svenska mässan är även dem med i miljöledningssystemet och arbetar strategiskt med att 
upprätthålla arbetet med miljön.129 På Sigtunahöjden arbetar de gemensamt med Sigtuna 
kommun om hur hållbarhetsfrågorna ska drivas framåt, Sigtunahöjden lägger 
konkurrensen åt sidan och ingår i Hållbar Destination, ett samarbete mellan Sigtuna 
kommun, Sigtuna destination samt Arlanda Airport.130 Vi anser att Yasuragi, Svenska 
mässan och Sigtunahöjden har ett ledande miljöarbete och kopplar därför ihop de med 
nivå fyra i modellen för engagemang av hållbart arbete.  
 
6.1 Diskussion  
I analysen som utfördes med hjälp av stegen i den första teorin, system, framgång, 
strategiska riktlinjer, handling och verktyg gick det att konstatera hur anläggningarna 
arbetade med ekologisk hållbar utveckling. Här blev det tydligt hur anläggningarna 
arbetar och med vilka verktyg. Utefter den andra teorin kunde vi placera anläggningarna i 
de olika nivåerna för att få en översikt om var respektive anläggning ligger. Med hjälp av 
dessa två teorier konstaterades det att de tydligaste arbetssätten för att nå framgång i 
arbetet med ekologisk hållbar utveckling är att sträva efter de certifikat och riktlinjer som 
finns. Miljömärkningssystemen och certifikaten gav organisationerna tydliga regler att 
arbeta utefter, inom dessa finns tydliga mål. Tydliga mål och riktlinjer verkar således vara 
ett bra arbetssätt för att föra en organisations arbete framåt. Intressant var även att de tre 
anläggningarna med miljöledningssystem och certifikat hamnade på nivå fyra i modellen, 
teoretisk nivå. Det är således de anläggningarna som kommit längst i sitt arbete med 
ekologisk hållbar utveckling, systemen och certifikaten ger inte bara tydliga mål och 
riktlinjer, det verkar även ge en framgång inom det ekologiska arbetet.  
  

                                                
129 Löfås, Petra. Sustainability Manager på Svenska mässan & Gothia Towers. Mailintervju 20 mars 2017 
130 Bergendahl, Hanna. Hållbarhetsansvarig på Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Telefonintervju 6 april 2017 
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7. Slutsats    
Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka mötesanläggningar och deras arbete med 
hållbar utveckling. Anläggningarna arbetar utefter sin egen ansedda förmåga kring 
miljöarbetet och det som är gemensamt för de undersökta anläggningarna är 
miljöledningssystem och certifieringar, vilket genererar ramverk för hur organisationerna 
ska arbeta med hållbar utveckling för miljö. Dessa certifieringar anser anläggningarna  
ökar deras konkurrenskraft. De svårigheter som anläggningarna stått inför har varit olika 
för varje anläggning, här har det varierat allt ifrån inköp av ekologiska produkter, att få 
hållbarhets arbetet in i varje led av organisationen, bibehålla redan befintliga resurser och 
transport till och från anläggningarna. De framtida utmaningar som anläggningarna 
gemensamt har är införskaffandet och bibehållandet av certifieringar och att hålla sig 
uppdaterade kring de aktuella regelverken om miljön, samt att hålla sig i framkant 
gällande hållbar utveckling.  
 
Utifrån uppsatsen kan det konstateras att många av de globala och nationella regelverk 
som existerar är breda och öppna för fri tolkning, vilket kan leda till svårigheter att arbeta 
utefter dem men certifikaten visade sig vara tydliga verktyg att arbeta efter. Trots att vissa 
delar med hållbarhets arbetet är en aning diffust så är miljömärkningarna och certifikaten 
något som är attraktiva för mötesanläggningarna och således något de strävar efter, i syfte 
att stärka sin konkurrenskraft.  
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag för vidare forskning inom mötesindustrin och en hållbar utveckling är att bredda 
undersökningens vidd genom att studera arbetet kring alla de dimensionerna som ingår i 
hållbar utveckling. Att undersöka hur mötesanläggningar arbetar rörande de ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekterna mot ett mer hållbart samhälle och värld. Det är även 
av intresse att göra en jämförande studie om urban och rural mötesindustri och undersöka 
hur mötesanläggningar i storstäder och mötesanläggningar i skärgårdsmiljö arbetar med 
hållbar utveckling.  
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8. Kvalitetssäkring och kritisk granskning   
 
8.1 Metod  
Metoden ses som en strategi vilket betyder att valet av metoden skapar både 
förutsättningar och begränsningar för arbetet.131 Då uppsatsens syfte var att undersöka 
hur mötesanläggningar arbetar blev metoden en fallstudie och eftersom vi önskade att få 
en djupare förståelse blev valet en kvalitativ metod.  

8.1.1 Empirisk material 
Det empiriska materialet och den information som hämtades utifrån organisationernas 
hemsidor är information som företagen själva förmedlar. Det är därför viktigt att vara 
medveten om detta och ha det i åtanken samt vara kritisk till informationen, detta är trots 
allt information som publiceras i ett syfte att gynna den aktuella organisationen. Trots att 
det tydligt framgick vilka som stod bakom hemsidorna, är det inte alltid säkert att det går 
att lita på informationen som finns. Hur pass aktuell informationen är bör tas i beaktning, 
det är inte säkert att webbsidorna består av uppdaterad information132 Vi ställde oss 
därför kritiskt till källorna utefter ovannämnda kriterier och kontrollerade det empiriska 
materialet.  
 
I mailintervjuerna utformades en intervjumall med frågor. Frågorna hade öppna 
svarsalternativ för att få respondenternas egna svar. Problemen kring intervju via mail är 
att endast frågorna i intervjumallen besvaras och att det inte är möjligt med följdfrågor. 
Ytterligare en svaghet med denna metod är att endast de frågor som anses vara viktiga 
och aktuella besvaras, detta i sin tur kan leda till att information samt vissa infallsvinklar 
försummas.  
  
Telefonintervju utfördes då det inte gick att få till en fysisk intervju. Denna metod ansågs 
vara bättre än mailintervju, eftersom det går att anpassa samt förtydliga de frågor som 
ställts och således ges en bredare mångfald av svar.133 Däremot hade en fysisk intervju 
varit bättre lämpad, för att dialogen då sker ansikte mot ansikte och frågorna som ställs 
och besvaras får även reaktioner genom kroppsspråk och-uttryck.   

8.1.2 Respondenterna  
Här måste vi vara kritiska till oss själva som författare eftersom respondenterna valdes 
utefter de som ansågs vara aktuella för uppsatsen. Det är även viktigt att vara kritisk till 
respondenterna då dessa är personer som arbetar för och inom en organisation och är 
därmed inte helt opartiska. Det får snarare antas att respondenterna har som 
arbetsuppgift att lyfta fram de bättre sidorna från organisationen och kanske inte lyfter 
fram de kritiska problemen. Detta innebär att det alltid måste finnas ett kritiskt 
förhållningsätt till den information som respondenterna bidrar med. Ett kritisk 
förhållningsätt till respondenterna och den information de bidragit med har funnits 

                                                
131 Eriksson, L-T, Hultman, J.  Kritiskt tänkande , 2014, s. 90-92  
132 Sveningsson, M. Lövheim,M. Bergquist, M . Att fånga nätet, kvalitativa metoder för Internetforskning , 2003, s.165 
133 Ibid, s. 103 	  
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genom hela uppsatsen gång, genom att ständigt vara medveten om att respondenten 
arbetar för en specifik organisation och att informationen kan vara vinklad åt ett håll 
som gynnar organisationen. 

8.1.3 Källkritik  
All litteratur som har används i uppsatsen är vetenskapligt granskad. De elektroniska 
källorna är från organisationer och således deras egna sammansatta information. Detta är 
vi medvetna om och tagit i beaktning.  

8.1.4  Tidigare forskning  
De teorier och den tidigare forskningen som valdes för uppsatsen har diskuterats och 
reflekterats över för att se huruvida de varit relevanta till det valda ämnet. 134  

8.1.5 Tillförlitlighetskriterier 
De kvalitativa tillförlitlighetskriterierna; Överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera har tillämpats. 
 
Överförbarhet  
Vi har undersökt en företeelse på ett antal olika anläggningar, således har uppsatsen ett 
djup och inte en bredd. Det innebär att uppsatsens slutsatser utgår från den kontext och de 
unika förutsättningar som de undersökta anläggningarna har och arbetar efter. Det visade 
sig att anläggningarna arbetade på ett liknande sätt inom vissa områden, men det 
framgick även att arbetet med den ekologiska hållbarheten är i ständig utveckling och 
med nya mål, vilket innebär att om samma studie görs om vid ett senare tillfälle kan 
arbetssättet ha kommit att ändras.135  
 
Pålitlighet 
Allt material som legat till grund för denna uppsats har redovisats samt varifrån 
materialet är hämtat, de tillvägagångssätt och metoder som använts har redovisats. Allt 
detta för att stärka uppsatsens pålitlighet för läsaren.136 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera  
Under uppsatsens arbete har vi försökt att vara så objektiva som möjligt, för att inte låta 
personliga åsikter eller teoretiska utgångspunkter påverka utförandet eller de slutsatser 
som uppsatsen har.137  
 

8.1.7 Arbetets styrkor 
Det undersökta ämnet är aktuellt eftersom det berör en växande näring och industri, med 
ett fokus på hållbar utveckling som är en faktor som inte går att ignorera. 
 
 

                                                
134 Sveningsson, M. Lövheim,M. Bergquist, M . Att fånga nätet, kvalitativa metoder för Internetforskning , 2003, s. 86 
135 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2008, s. 354  
136 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 355	  
137 Ibis s.355-356. 
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8.1.8 Arbetets svagheter 

Ett större djup i det empiriska materialet när det kommer till mötesanläggningarna är 
något som hade gynnat uppsatsen, så som fysiska intervjuer istället för intervjuer via mail 
och telefon. En svaghet är även att detta är vår första uppsats på kandidatnivå, tidigare 
erfarenheter hade gynnat oss. 
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Bilaga 1.  Intervjumall   
 
Hur ser ert arbete ut med hållbarhets frågor rörande de miljömässiga aspekterna? 
 
Vilka metoder och verktyg använder ni i arbetet med hållbarhet? 
 
Hur undviker ni som organisation en negativ påverkan på klimat och miljö? 
 
Hur kommunicerar ni hållbarhetsarbetet internt och externt? 
 
Anser ni att era besökare upplever det viktigt med arbetet med miljöfrågor och klimatfrågor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Bilaga 2. Anläggningarna 
 
Essinge konferens 
Essinge konferens är en dagsmötesanläggning som ligger på Stora Essingen i Stockholm, och 
tillhandahåller lokaler både till små möten och större konferenser och kongresser.  
 
Sigtuna höjden  
Sigtunahöjden är en privatägd mötesanläggning belägen i Sigtuna. Sigtunahöjden ingår i 
hållbar destination som är ett samarbete mellan hotell-konferensanläggningarna i Sigtuna 
kommun. Sigtunahöjden är svanmärkt, Green Star certifierade av IACC och tillhör Safe 
Hotels. 
 
Stockholmsmässan  
Stockholmsmässan ligger i ca en mil söder om Stockholm City. Stockholmsmässan ägs av 
Stockholms stad och Stockholms handelskammare. Anläggningen rymmer både större 
mässor, kongresser samt mindre möten. 
 
Svenskamässan  
Svenskamässan ligger i Göteborg och är en koncern som drivs i stiftelseform, vars syfte är att 
främja näringslivet. Stiftelsen är fristående och har därmed varken ägare eller investerare. 
Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden Hotell, Mat och Dryck, Kongresser och 
event, mässor och möten industri, samhälle och livsstil samt kultur, media och skola. Svenska 
Mässan hanterar allt ifrån stora mässor med 100 000 besökare till mindre mötesplatser med 
150 deltagare.  
 
Yasuragi 
Yasuragi är en mötesanläggning strax utanför Stockholm. De kan tillhandahåller möten för 2-
400 personer i 24 olika mötesrum anpassade för teammöten, stora konferenser eller 
aktivitetsbaserade möten. De har även en spaanläggning med japanskt bad samt en stor 
trädgård och takterrass i japansk anda. De arbetar ut efter hållbarhets konceptet Feel good, Do 
good som handlar om att möjliggöra en hållbar livsstil. Detta koncept är baserat på fyra 
hållbarhetsdimensioner; Ekologisk, ekonomisk, social hållbarhet och hållbart ledarskap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


