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Sammanfattning 
Den här studien har haft som syfte att belysa hur tre mötesanläggningar arbetar för en hållbar 
utveckling. Studien har även undersökt om det finns en efterfrågan hos besökare att 
mötesanläggningar ska arbeta för en hållbar utveckling. Utifrån de frågeställningar som har 
utformats för studien var det relevant att både använda sig av en kvalitativ och en kvantitativ 
ansats. För att undersöka hur dessa tre mötesanläggningar förhåller sig till en hållbar utveckling 
utfördes tre semistrukturerade intervjuer med representanter för de utvalda 
undersökningsobjekten. Skribenterna kompletterade även med tre intervjuer med informanter 
som besökt någon av dessa mötesanläggningar, på så vis bidrog det till att studien fick ett 
konsumentperspektiv för hur mötesanläggningar förhåller sig till en hållbar utveckling. 
Intervjuerna kompletterades sedan med en enkätundersökning, där det huvudsakliga syftet var att 
undersöka om det finns en efterfrågan på hållbara mötesanläggningar. De teorier som har 
använts grundar sig i hur organisationer förhåller sig till ett hållbart arbetssätt. Det empiriska 
materialet har sedan ställts mot teorin och analyserats, därefter presenteras slutsatsen. Utifrån 
den enkätundersökning som genomfördes framkom det att det finns en efterfrågan på att 
mötesanläggningar ska arbeta hållbart. Dock kan det konstateras att det inte är en preferens vid 
val av mötesanläggning utifrån de informanter som besökt mötesanläggningarna. Det framkom 
även att samtliga mötesanläggningar som undersökts har ett arbetssätt som förhåller sig till 
hållbar utveckling. Dock kunde utmaningar och svårigheter identifieras som främst berörde 
anläggningarnas ekonomiska förutsättningar då certifierade produkter bidrar till högre kostnader 
för verksamheten. Det fanns även bristande kunskap och engagemang avseende 
hållbarhetsarbetet i verksamheten, något som eventuellt kan bero på brister i 
organisationsstrukturen.  
 
Nyckelord: hållbar utveckling, mötesanläggningar, socialt, miljö, ekonomi, utmaningar, 
möjligheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Abstract 
Through research and questionnaires, the paper reviews meeting and conference facilities from a 
broader perspective to deeper analyze its approach to become a more sustainable organization. 
The study reveals an examination to determine the consumers perspective and their demand for a 
greater sustainable improvement on three chosen meeting facilities in Stockholm. In order to 
answer the framing of the questions presented for the consumers, it was relevant to use both a 
quantitative and qualitative method. To further distinguish and analyze the different meeting 
facilities and their openness for sustainable development, three semistructured interviews were 
held with representatives from the selected examination objects. The writers completed another 
three interviews with informants who had visited any of the three meeting facilities, these 
interviews contributed to a broader consumer perspective on the sustainable growth increase for 
the facilities. The interviews where complemented with a survey that was formed to investigate 
the demand on a sustainable conference facility. The theories that have been used are based on 
how organizations reveal themselves in a sustainable work environment. The empirical material 
was set against the theory and deeply analyzed. Lastly the conclusion could be presented. The 
final result from the surveys showed that consumers are asking for greater efficiency and more 
sustainable aware meeting facilities. However, according to the surveys made by the consumers, 
it showed that the inquiry for a sustainable facility was not prioritized while in the process of 
election. In the study, one can conclude that all of the mentioning facilities has a sustainable 
development approach - including policies and guidelines to promote sustainability. However, 
challenges and difficulties could be identified, primarily the economic aspects, since certified 
products contribute to a higher cost for the businesses. Also, there was a lack of knowledge and 
commitment regarding the advantages of a sustainable business approach, which may be due to 
lack of organizational structure. 
 
Keywords: sustainable development, meeting facilities, social, environment, economy, 
challenges, possibilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Förord 
Denna studie är en kandidatuppsats i Turismvetenskap vid Södertörns Högskola och 
genomfördes under vårterminen 2017. Processen har varit intensiv, lärorik och givande och har 
genererat i stor kunskap hos skribenterna.  
 
För att denna studie skulle ha förutsättningar till att kunna genomföras var skribenterna beroende 
av flera personer som varit till stor hjälp och som vi vill tacka. 
Skribenterna vill tacka deras handledare Dennis Zalamans som har varit till stor hjälp och stöttat 
med vägledning genom arbetet. 
 
Även ett stort tack till de respondenter och informanter som har medverkat i studien och som 
generöst har bidragit med information. Tack! 
 
 
Stockholm 2018-05-28 
 
Fanny Wahl, Regina Hultquist och Frida Lindqvist. 
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1. Inledning 
Under decennier har turism haft en kontinuerlig och stabil tillväxt som har resulterat i att 
turistindustrin är en av de ekonomiska sektorerna som växt snabbast i världen. Turistindustrin 
har bidragit till en betydelsefull inkomstkälla för utvecklingsländer samt bidragit till 
sysselsättning och ekonomiska fördelar i relaterade branscher (UNWTO, u.å).  
Enligt Hall (2008, s. 20) resulterar turistindustrin dock även i oönskade effekter på den hållbara 
utvecklingen. Brundtlandkommissionen har utformat en välkänd definition på hållbar utveckling 
och lyder: 

 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”(Hall 2008, s.20).  
 
Turistindustri har nära koppling till negativa effekter på hållbar utveckling, trots det fortsätter 
industrin att växa. Turistindustrin är en bransch som resulterat i att människor är i rörelse runt 
om i världen vilket också kan vara orsaken till många av de problem som den hållbara 
utvecklingen står inför. Detta är dock paradoxalt då argument förs att turism också bidrar till 
lösningar på problemen (Hall 2008, s.19). Turistindustrin är således komplex och består av olika 
branscher enligt Yulan & Yuan (2013). Ett etablerat och betydelsefullt marknadssegment inom 
turistindustrin är MICE och akronymen står för meeting, incentive, convention, exhibition. 
Enligt Getz (2008) kan aktiviteterna inom MICE klassificeras som event. I den här studien 
kommer meetings och events inkluderas i begreppet MICE-industrin, för att förbinda till studiens 
syfte då dessa kan kopplas till mötesindustrin. Enligt Pearlman (2008, s. 98) är MICE ett 
samlingsbegrepp som inkluderar alla aktiviteter inom mötesindustrin inklusive evenemang.  
  
MICE-industrin är en global signifikant drivkraft för tillväxten av turistindustrin (Buathong & 
Lai, 2017) och har under de senaste åren expanderat (Jung et al. 2016). Industrin har 
uppmärksammats av regeringar och industrier som tillväxtmotorer på nationell och urban nivå 
(Jones & Li, 2015). 
  
MICE-industrin är en mångfacetterad bransch och består av ett flertal varierande branscher t.ex. 
logi, catering, transport och turism. MICE-industrin har en stor ekonomisk vinst och under de 
senare åren har länder betonat den ekonomiska betydelsen och fördelarna av de aktiviteter som 
ingår i MICE-industrin, dock har industrin även en stor miljöpåverkan enligt (Buathong & Lai, 
2017). De främsta aktuella problemen inom MICE-industrin berör industrins miljömässiga 
hållbarhet enligt Jung et al (2016). Trots oönskade effekter, menar McCartney & Leong (2018) 
att industrin kan vara ett ombud för hållbar turism genom att integrera funktioner och åtgärder 
som ska vara ansvarstagande i industrin. 
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1.1 Problemdiskussion 
Som resultat av turistindustrins snabba tillväxt har turismen blivit mindre hållbar (Gössling et al. 
2012). Hållbar utveckling kan vara ett komplext problem för turistföretag, även om företag 
arbetar för att verksamheten ska ha en positiv effekt på den hållbara utvecklingen finns ett behov 
av att verksamheten ska vara vinstdrivande (Tyrell & Johntson, 2007). På grund av att 
turistindustrin fortfarande anses som en relativ ny bransch finns det en vilja av att bevisa 
branschens seriositet och betydelse.Turistindustrin värderar därför att framhäva de 
arbetstillfällen och den ekonomiska vinst som industrin genererar i, istället för att redovisa den 
negativa påverkan turism kan ha utifrån sociala och miljömässiga aspekter (Budeanu et al. 2016). 
Det krävs att turistföretag finner en balans mellan turistindustrins intresse och de eventuella 
konsekvenserna som drabbar miljön (Tyrell & Johntson, 2007). Majoriteten av företagen inom 
turistindustrin implementerar ett arbetssätt som förhåller sig till hållbar turism i organisationen 
endast för att generera en ökad vinst (Gössling et al. 2012). Ett hållbarhetstänk ingår idag i 
många företags budgetar trots det har företag inom turistindustrin bemött kritik gällande att 
anpassa sin verksamhet efter konceptet hållbar utveckling. Det finns idag en mängd tidigare 
forskning om hållbar utveckling att ta del av, trots detta tillämpar inte företagen det i praktiken 
(Ruhanen, 2008). 
Mötesindustrin är en snabbt växande industri och en viktig faktor inom besöksnäringen då möten 
skapar olika arbetstillfällen. Mötesindustrin nyttjar även en stor del av landets resurser, 
exempelvis infrastruktur och logi samt har en positiv effekt på olika inkomster, både för 
organisationer och skatteintäkter. Möten kan även generera till att destinationen och landets 
varumärke stärks (Svensk Kongressrapport, 2016). Under åren har det skett en snabb ökning av 
möten i Sverige där Stockholm är en populär destination. Stockholm är landets viktigaste 
destination för möten och är även en känd mötesplats internationellt (Andersson 2006, s. 15). 
I den här uppsatsen undersöks endast dagskonferenser, motivering till valet av dagskonferenser 
grundar sig i ett uttalande av Vd:n för Svenska möten, som menar att det ur ett femårsperspektiv 
är en långsiktig trend mot kortare möten och dagskonferenser (Konferensvärlden 2014).  
Enligt Pressbilaga 1- Svenska Möten påvisas en betydelse av välplanerade och effektiva möten, 
och Konferensvärlden menar (2014) har det skett en förändring i beteendet i val av mötesform, 
då en ökning har skett för kortare möten och dagskonferenser, vilket prioriteras framför möten 
med övernattning. Inom MICE-industrin är hållbar turism ett välkänt begrepp. Företag och 
organisationer inom MICE-industrin skulle dra ekonomiska, sociala och 
marknadsföringsmässiga fördelar om deras arbetssätt förhåller sig till de miljömässiga 
aspekterna inom hållbar turism. Mötesanordnare är även mer benägna att möta högre kostnader 
för att anordna mötet på en anläggning som erhåller en certifiering som representerar att 
anläggningen arbetar för en hållbar utveckling (McCartney & Leong, 2018). Företag tar ansvar 
för denna problematik genom att applicera CSR i organisationen. CSR står för Corporater Social 
Responsibility som står för företagets ansvar i samhället. En applicering inom eventindustrin 
förväntas även att appliceras inom eventindustrin (Raj & Musgrave 2009, s.25).  
Betydelsen av hållbarhet inom mötesindustrin kommer troligen att öka för mötesanordnare och 
mötesanläggningar. Aktiviteter inom mötesindustrin skapar en koncentration av ett flertal 
människor på samma plats och dess effekter på hållbarhet kan eventuellt ha större effekt än andra 
typer av resor - om inte planering för hållbarhet implementeras (Draper & Casey, 2011). 



 
 
 
 
 

3 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre mötesanläggningar i Stockholm innerstad 
arbetar för en hållbar utveckling samt undersöka om det finns en efterfrågan på hållbara 
mötesanläggningar.  

1.3 Frågeställningar 
·  Hur arbetar mötesanläggningar för hållbar utveckling?  
·  Finns det en efterfrågan hos potentiella kunder att mötesanläggningar ska arbeta hållbart? 
·  Vilka utmaningar och möjligheter finns för mötesanläggningars arbete för en hållbar 
utveckling?   

1.4 Avgränsningar 
De mötesanläggningar som har studerats är Münchenbryggeriet, World Trade Center Stockholm 
och Wenner-Gren Center. Människors aktiviteter och cirkulation är vanligtvis centrerad till 
urbana områden, och det i sin tur kan bidra till en större påverkan på den hållbara utvecklingen 
(Svenska miljöinstitutet, 2016). Därför har dessa tre anläggningar valts som undersökningsobjekt 
då samtliga är belägna i urban miljö i Stockholms innerstad. Dessa mötesanläggningar erbjuder 
inga övernattningsmöjligheter utan är endast dagskonferenser.  

1.5 Begreppsförklaringar 
ISO 14000 - En standard inom miljöledning, och utifrån de olika standarderna skapas ett 
miljöledningssystem som verksamheten kan interagera med (Swedish Standards Institute, u.å). 
 
KRAV-märket - Redovisar att en vara är framställd på ekologisk grund och med höga krav på 
djuromsorg, socialt ansvar, hälsa och klimatpåverkan. De produkter som bär märkningen 
uppfyller KRAVS regler och kontrolleras därmed minst en gång varje år (Krav, 2017). 
 
Svanen -  En miljömärkning med att syfte att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Idag 
återfinns märkningen på fler än tiotusen varor och tjänster (Svanen, u.å). 
  
Svenska möten - En verksamhet som hjälper företag och organisationer att utvecklas. Detta görs 
med hjälp av att lägga kraft på professionella möten där alla anläggningar som är medlemmar i 
svenska möten har höga kvalitetskrav. Det innebär att verksamheter har någon sorts av 
anknytning till svanen, t ex att de är Svanenmärkta och ingår eller är medlemmar i svanens 
nätverk (Svenska Möten, u.å). 
  
GMIC - En organisation som hjälper evenemang- och mötesindustrin att få ett positivt synsätt på 
hållbarhetsfrågor som är en viktig faktor för långsiktig framgång (Gmicsweden, u.å). 
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2.  Metod 
I kommande avsnitt introduceras studiens forskningsansats avseende de utvalda metoder som 
har använts och vilka objekt som har undersökts. Även en presentation för hur det empiriska 
materialet har samlats in samt hur materialet har analyserat kommer att redogöras. Slutligen 
presenteras även de etiska principerna som har följts och den källkritik som har förevisats.   

  
2.1 Konstruktivism 
Ontologiska frågor rör frågeställningar över hur den sociala verkligheten kan tolkas. Enligt 
Bryman (2011, s 20) kan den sociala verkligheten tolkas som något som är utomstående från 
sociala aktörer eller något som sociala aktörer påverkar och skapar. De två synsätten benämns 
som objektivism och konstruktivism (Bryman 2011, s35). Konstruktivism som otnologisk 
ståndpunkt innebär att sociala aktörer påverkar men även skapar sociala händelsers betydelse. 
Konstruktivism skapar en förståelse hos människans upplevelser och erfarenheter och skapar en 
meningsfull inlärning som påverkas av befintliga intressen, attityder, mål och kunskap.   

 
Enligt Sällström (u.å, s.15) innebär konstruktivism att kunskap kan betraktas som något som 
konstrueras mentalt genom aktiviteter och erfarenheter i samspelet mellan individen och det yttre 
objektet. Det kan ses som en konstruktiv process då individen utifrån egen bakgrund och tidigare 
erfarenheter gör en tolkning av information och således bygger upp ny kunskap. Det innebär att 
allt det vi vet och kan är tolkningar baserade på vår egen erfarenhet. Den kunskap som uppnås på 
detta sätt är mer föränderlig och utgör även en grund för ny kunskap (Sällström u.å, s.15). 
 Något som måste uppmärksammas under konstruktivismen är när kunskap förflyttas mellan 
människor. Denna förflyttning kan skapa otydlighet och kan leda till att viss information går till 
spillo. Konstruktionen av kunskapen som diskuteras bör vara öppna för att alla ska kunna skapa 
en personlig syn av kunskapen och för att undvika att viktig informationen försvinner 
(Strandvall, 2000).   
 
I den här studie har skribenterna utgått ifrån det konstruktivistiska synsättet. 
För att skapa en förståelse och fördjupad kunskap kring hur respondenterna tolkar och upplever 
hållbar utveckling inom mötesindustrin, har ett konstruktivistiskt synsätt varit utgångspunkt i 
studien. Skribenterna har utgått från respondenternas resonemang och personliga uppfattningar 
för att kunna förstå både producent- och konsumentperspektiv utifrån de miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekterna. Därför har det konstruktivistiska synsättet applicerats då 
respondenterna har givit oss personliga tolkningar som skapats utifrån den sociala kontext som 
de existerar i. 
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2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Kvantitativa och kvalitativa metoder fyller olika funktioner och är därför att föredra i olika 
sammanhang. Den markanta skillnaden mellan metoderna är att den kvantitativa metoden 
innebär att den insamlade datan kan presenteras i siffror, medan den kvalitativa metoden 
presenterar den insamlade datan med ord. I första hand söker den kvalitativa forskningen efter 
fenomenets innebörd och mening, och den kvantitativa forskningen undersöker frekvensen och 
dess förekomst (Widerberg 2002, s.15). 
 
Den kvalitativa metoden är att föredra i de sammanhang då syftet är att få djupgående 
information snarare än att generalisera (Eliasson 2013, s.21). En kvalitativ metod möjliggör en 
ökad förståelse och ger ett systemperspektiv där en helhetsbild av sammanhanget skapas. Enligt 
Widerberg (2002, s.31) innebär kvalitativ forskning att lära sig något om både sig själv men även 
om andra. Kvalitativa och kvantitativa metoder kan kombineras för att kompensera de svagheter 
och styrkor som finns (Holme & Solvang 1997, s. 85). I studien har den kvalitativa metoden 
bestått av intervjuer som skapat en förförståelse och legat till grund för den kvantitativa 
undersökningen. Utifrån den datan som har samlats in i intervjuerna har den kvantitativa 
enkätundersökningen kunnat utformas. Intervjuerna har bidragit med djupgående information om 
hållbar utveckling inom mötesindustrin utifrån ett konsument- och producent perspektiv. Det har 
sedan kompletteras med en generaliserad bild av respondenternas attityder och åsikter kring 
hållbar utveckling i mötesindustrin som enkätundersökningen bidragit med.  
 
2.3 Urval 
Studiens empiriska material har samlats in från respondenter och informanter som har valts 
utifrån ett bekvämlighetsurval samt ett målinriktat urval. De utvalda undersökningsobjekten som 
ligger till grund för studien är Münchenbryggeriet, World Trade Center Stockholm och Wenner-
Gren Center och samtliga är belägna i Stockholm innerstad. Dessa tre mötesanläggningar är 
medlemmar i Svenska Möten, som guidar sina kunder genom hela mötesplaneringen och 
erbjuder miljöcertifierade konferensanläggningar. Skribenterna valde dessa mötesanläggningar 
med anledning av att de skulle utgå från så lika förutsättningar som möjligt, de är även 
privatägda samt certifierade enligt Svanens krav.  
 
Totalt har åtta kvalitativa intervjuer utförts under studien och de informanter och respondenter 
som tillfrågades om en intervju har motiverats genom ett målinriktat urval. Skribenterna hade för 
avsikt att skapa en förståelse för sociala företeelser och enligt Bryman (2011, s 392) väljs 
personer, plats och organisationer av relevans ut vid ett målinriktat urval. 
Skribenterna ville få en insikt i hur mötesanläggningarna arbetar för en hållbar utveckling och 
därför valdes tre respondenter ut för intervjuer där respektive respondent representerar en 
mötesanläggning. Vid förfrågan om intervju av respektive mötesanläggning tillfrågades vem som 
var ansvarig för hålbarhetsarbetet, vilket sedan blev de personer som intervjuades. De 
respondenter som har intervjuats från mötesanläggningarna är Kristin Lundén som är sälj- och 
hållbarhetschef på Münchenbryggeriet, Mikael Berglund - platschef på World Trade Center, och 
Sanna Strandqvist - platschef på Wenner-Gren center.  
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Informanterna i studien bestod delvis av Simon Strandvik och Malin Larsson Salo, dessa 
intervjuades med syfte att få ett generellt perspektiv över hur mötesanläggningar arbetar för en 
hållbar utveckling. Simon Strandvik är föreläsare, rådgivare och inspiratör inom hållbarhet på 
Effort Consulting. Strandvik besöker olika verksamheter och organisationer inom 
besöksnäringen för att föreläsa om hur de kan arbeta och förhålla sig till en hållbar utveckling.  
Malin Larsson Salo är projektledare för miljödiplomeringen Miljömärkt Event på Håll Sverige 
Rent. Larsson Salo besöker olika event runt om i Sverige med syfte att vägleda eventarrangörer i 
att planera och genomföra event på ett mer hållbart och klimatsmart sätt. 
 
Resterande informantintervjuer utfördes med personer som besökt en av de mötesanläggningarna 
som har undersökts, med syfte att få ett konsumentperspektiv gällande hur mötesanläggningar 
arbetar för en hållbar utveckling. De respondenter och informanter som deltog i intervjuerna 
bidrog till att producent- och konsumentperspektiv kunde belysas utifrån de olika 
förhållningssätten som mötesanläggningar tillämpar för en hållbar utveckling.  
Ett bekvämlighetsurval tillämpades i samband med enkätundersökningen, enligt Bryman (2011, 
s.194) innebär det att forskaren väljer personer som råkar finnas tillgängliga. 
Enkätundersökningen sändes ut till tre olika företag som var tillgängliga i skribenternas närhet, 
dessa företag valde att vara anonyma i undersökningen. Fördelarna med bekvämlighetsurval är 
att svarsfrekvensen ofta blir hög. Problemet med bekvämlighetsurval är dock att resultaten inte 
går att generalisera eftersom det inte går att avgöra vilken population detta stickprov är  
representativt enligt Bryman (2011, s. 194).  
 

 
                      Fig 1. Respondenter och informanter  
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2.4 Intervjuer 
I studien utfördes kvalitativa intervjuundersökningar i form av respondent- och 
informantintervjuer. De två intervjuformaten skiljer sig åt, respondentintervju innebär att 
intervjun sker med en individ som är delaktig i det ämne som studeras. Vid informantintervjuer 
intervjuas individer som har en utomstående roll och inte ingår i den studerade företeelsen 
(Holme & Solvang 1997, s 104). Respondent- och informant intervjuerna uppfyller olika 
funktioner i studien. Syftet med respondentintervjuerna var att få djupgående kunskaper gällande 
hur respektive mötesanläggningar arbetar för hållbar utveckling från ett producentperspektiv. De 
informantintervjuer som utfördes med Strandvik och Larsson Salo hade som syfte att bidra till en 
utomstående uppfattning för hur arbetet för en hållbar utveckling ser ut i MICE-industrin i 
Sverige idag. Informantintervjuerna med besökarna från respektive anläggning var en viktig del i 
metoden för att få ett konsumentperspektiv i hur mötesanläggningarnas arbete för en hållbar 
utveckling ser ut utan eventuella partsintressen.  

Samtliga intervjuer var semistrukturerade vilket innebar att en intervjuguide utformades innan 
intervjun för att kunna beröra flera områden. Den semistrukturerade intervjun gav även möjlighet 
att gå djupare in på frågor som var intressanta för studien genom att ställa följdfrågor utifrån de 
frågor som intervjuguiden innehöll (Eliasson 2013, s 26). Sju av totalt åtta intervjuer utfördes 
genom en fysisk intervju, varav en utfördes via en telefon. Totalt utformades tre intervjuguider, 
en guide som användes vid intervjun för respondenterna samt två intervjuguider som användes 
vid intervjun för informanterna. Intervjuguiden för informanterna är åtskilda på grund av att 
intervjuerna utfördes i olika syften. Med anledning av intervjuernas semistrukturerade 
utformning fanns det även skillnader mellan samtliga intervjuer då följdfrågorna var annorlunda. 
 
Uppbyggnaden av intervjufrågorna var i en tydlig ordningsföljd för att skapa en röd tråd genom 
hela intervjun. De frågor som ställdes var öppna frågor med anledning av att respondenterna och 
informanterna själva skulle kunna formulera sina svar och därmed bidra med en mer 
informationsrik intervju. Skribenterna mejlade den färdiga intervjumallen några dagar innan det 
bestämda datumet för intervjun, då det enligt Denscombe (2009, s.217) innebär att respondenten 
får god tid på sig att tänka ut sina svar, samt att det skapar ett bra förtroende hos respondenten. 
I slutet av vardera intervju hade respondenterna tillfälle att lägga till och påpeka eventuella 
ämnen som inte togs upp under intervjun. Enligt Denscombe (2009, s.217) bidrar det till att 
respondenten har möjlighet att se över sina svar och för att kunna se om det är tillräckligt, samt 
för att avsluta intervjun på ett bra sätt.  
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2.5 Enkätundersökning  
För att komplettera de kvalitativa intervjuerna utformades en enkätundersökning, skribenterna 
ansåg att det var lämpligt då enkäter passar när det gäller att undersökta attityder och åsikter 
enligt Ejvegård (2009, s. 55). Syftet med enkätundersökningen var att undersöka om det finns en 
efterfrågan hos potentiella konsumenter att mötesanläggningar ska arbeta för en hållbar 
utveckling. Formuläret inleddes med lättare frågor för att sedan övergå till svårare, de var även 
entydiga för att det enligt Olsson och Sörensen (2011, s.150) annars finns risk att respondenten 
tolkar en fråga felaktigt. Formatet på enkätundersökningen hade en tydlig struktur och ett 
förståeligt språk då Holme & Solvang (1997, s.173) menar att det annars kan tendera att bidra till 
att respondenterna blir omotiverade att delta i undersökningen.  

Frågeformuläret strukturerades utifrån studiens huvudområde hållbar utveckling och majoriteten 
bestod av slutna frågor där respondenterna fick välja mellan fasta svarsalternativ. Skribenterna 
valde medvetet att inte utforma en för omfattande enkätundersökning då det enligt Ejvegård 
(2009, s. 55) kan bidra till en mindre svarsfrekvens. Totalt deltog 70 respondenter i den 
genomförda enkätundersökningen. Det låga antalet respondenter bidrog till att det inte gick att 
skapa en generaliserad bild av resultatet och att det därför inte kunde antas vara representativt. 
Ålders- och könsmässigt var majoriteten 18-30 år samt 58 kvinnor och 12 män vilket inte heller 
var representativt för resultatet.  

2.6 Källkritik 
För studien har både primärdata och sekundärdata samlats in i form av intervjuer, 
enkätundersökning, litteratur, vetenskapliga artiklar och internetbaserade källor.  
Skribenterna har använt sig av sekundärdata i form av både litteratur samt vetenskapliga artiklar 
som är publicerade på Södertörns Högskolas databas Söderscholar. Sekundärdata avser 
information som tagits fram av en annan författare eller forskare tidigare i ett annat syfte, därför 
bör forskaren vara kritisk till källorna (Ejvegård 2009, s.18). I samband med att skribenterna  
sökte efter litteratur och artiklar har hänsyn tagits till publiceringsår samt om artikeln har 
genomgått en referensgranskning. I största mån har skribenterna avgränsat sig till upplagor som 
är skrivna från år 2000 och framåt. Dock förekommer både äldre böcker och artiklar som 
användes då skribenterna ansåg att de var lämpliga för dess relevans. Genom att använda böcker 
och artiklar från varierande årtal kan det bidra till en bredare uppfattning då forskning och fakta 
eventuellt kan ha förändrats över tid. 

Skribenterna har arbetat efter tendens, äkthet, tid och beroende under sökningen av information 
på internet för att se till att informationen är relevant och väl anpassad till undersökningen. Vid 
val av användning av internetbaserade källor har skribenterna tagit hänsyn till de som ligger 
bakom källan, t ex en organisation, företag, privatperson eller någon som behärskar ämnet.  
Med tendens, äkthet, tid och beroende innebar det för skribenterna att använding av källan ska ha 
ett relevant syfte inom forskningsfrågan och ingen dold agenda, att källan har varit trovärdig 
samt tidsmässigt aktuell. Källorna har även varit självständiga och därmed inte bundna eller 
beroende av varandra.   
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Primärdata har samlats in via intervjuer samt den enkätundersökning som har sänts ut.  
Sju av totalt åtta respondenter som intervjuades hade skribenterna möjlighet att träffa via en 
fysisk personlig intervju. Det var fördelaktigt att ha direktkontakt eftersom skribenterna under 
intervjun hade möjlighet att se reaktioner och ansiktsuttryck, något som brast i telefonintervjun 
som utfördes med Simon Strandvik från Effort Consulting. Skribenterna är väl medvetna om att 
de respondenter som deltog i intervjuerna är anställda vid de olika mötesanläggningarna och att 
det kan finnas ett partsintresse hos de. Det kan bidra till att svaren inte är helt uppriktiga och 
ärliga då det kan finnas risk att de inte vill medge saker som kan vara negativa och problematiska 
samt att de inte vill tala illa om företaget som de är anställda på.  

2.7 Etik  
En grundläggande utgångspunkt när det gäller samhällsforskning är respekt för medmänniskor 
enligt Holme och Solvang (1997, s.32). Det innebär att det inte går att skapa en forskningspraxis 
där människor omvandlas till medel för att ett visst mål ska uppnås, oavsett målets värde (Holme 
& Solvang 1997, s.32). Den här uppsatsen har utgått från Brymans fyra grundläggande etiska 
principer, dessa beaktar respondentens frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 
(Bryman 2011, s.131, och skribenterna har utgått ifrån principerna med respekt för de deltagande 
i studien genom att utforma ett samtyckesavtal (se bilaga 4). Enligt Bell (2006, s. 55) bör alla 
forskare fullgöra ett krav på samtycke innan datainsamling påbörjas.  
I samtyckesavtalet beskrevs respondentens roll samt att de själva väljer hur mycket de vill svara 
på vardera fråga. Respondenterna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de själva 
hade rättigheter att bestämma över sin medverkan vilket innebar att de när som helst hade rätt att 
avbryta sin medverkan. Samtyckesavtalet informerade även om att respondentens namn, 
yrkestitel och organisation publiceras. I avtalet beskrevs även det övergripande syftet med 
studien och när uppsatsen kommer att redovisas för skribenternas kurskamrater och handledare. 
Det framgick även att arbetet kommer att lagras i databasen DiVA och finnas tillgängligt för 
utomstående. Samtliga respondenter godkände att intervjuerna även spelades in, samt godkände 
sitt deltagande genom att signera avtalet. Med anledning av etiska skäl har den här studie inte för 
avseende att jämföra eller placera mötesanläggningarna i en hierarkisk ordning.  
 
2.8 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och om resultatet från undersökningen skulle bli desamma 
om undersökningen genomförs på nytt, eller om de är påverkade av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser (DePoy & Gitlin 1999, s.128). Även Bell (2006, s. 117) menar att reliabiliteten 
handlar om ett tillvägagångssätt som ska generera i samma resultat vid olika tillfällen i liknande 
omständigheter. Enligt Holme och Solvang (1997) bestäms reliabiliteten av hur mätningarna 
utförs samt hur noggranna skribenterna är vid bearbetningen av informationen, vilket innebär att 
reliabiliteten mäter en studies pålitlighet. För varje studie är det ett mål att ha så reliabel eller 
pålitlig  information som möjligt. De kvalitativa intervjuerna var en stor del av denna uppsats 
och kan ha bidragit till att studiens reliabilitet blir lägre. Det beror på att tillförlitligheten inte kan 
upprepas då den är beroende av vem eller vilka som har intervjuats. Inga generella slutsatser 
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kunde heller dras eftersom intervjuerna inte kan replikas på samma precisa sätt igen. För att öka 
tillförlitligheten har samtliga intervjuer spelats in och därefter transkriberats omgående. Holme 
och Solvang (1997, s. 163) menar att en studie uppnår hög reliabilitet om olika och oberoende 
mätningar av samma företeelser ger samma eller godtyckligt resultat.  
 
Validitet avser att mäta det som studien har för avseende att mäta enligt Ejvegård (2009). Urvalet 
av mötesanläggningarna i denna studie har avgränsats till Stockholm innerstad och är därför 
belägna i urbana miljöer. För mötesanläggningar som är belägna i Stockholm innerstad och som 
har liknande förutsättningar kan studien vara representativ. Det går dock inte att generalisera för 
fler anläggningar som exempelvis är belägna i rurala miljöer och där förutsättningarna är 
desamma som i urbana miljöer, vilket kan ha bidragit till lägre validitet. I rurala miljöer kan det 
istället vara andra parametrar som styr påverkan på den hållbara utvecklingen. 
Enkätundersökningen som utfördes är baserad på ett bekvämlighetsurval och hade endast 70 
respondenter vilket innebar att resultatet inte kunde bidra med en generaliserad bild för hur bland 
annat efterfrågan finns angående hållbara mötesanläggningar. Frågeställningarna som har 
utformats för studien har besvarats efter analysering av det empiriska materialet med understöd 
av de teorier som har valts. Frågeställningarna har besvarats och skribenterna betraktar därför att 
studien har mätt det som studien avsett att mäta.  

2.9 Analysprocessen 

2.9.1 Temaanalys  
Analysering av all data som har samlats in under studien har följt en tematisk analysmetod vilket 
innebär att datan identifieras, analyseras och rapporterar teman inom datan (Braun & Clarke, 
2006). Tematisering kan beskrivas som ett sorteringsarbete som är en viktig del i 
analysprocessen som innebär att hitta en tematisk struktur i materialet. Första fasen av 
tematiseringen görs i form av kodning där upprepande ord skapar relation till varandra. Den 
andra fasen är tematisering som utformas utifrån kodningen som tagits fram. De olika teman 
skapar sedan betydelsefulla mönster eller kopplingar för att få en djupare förståelse av innehållet 
av intervjun. Den sista fasen är summering av kodningen och tematiseringen som har tagits fram. 
I den här fasen måste skribenterna gå igenom allt material för att kunna se om det är tillräckligt 
för att kunna dra slutsatser (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s 37-41). För att kunna utveckla 
en väl utförd summering krävs det att tematiseringen har utförts på ett strukturerat och noggrant 
sätt så att mångdimensionaliteten som materialet har inte försvinner (Hjerm, Lindgren & 
Nilsson, 2014, s.73). 
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Skribenterna har använt tematisering på ett strukturerat sätt för att hitta upprepade nyckelord som 
i sin tur skapade teman och mönster bland det insamlade empiriska materialet från den 
kvalitativa undersökningen (Widerberg, 2011, s. 147-148). Nedan illustreras en sammanställd 
tabell på de olika teman som skribenterna har framtagit. Nyckelorden har sedan placerats inom 
olika teman, detta har utförts för att få en tydlig och sammanfattad bild av materialet.  
 

 
                        Fig 2. Tematisering 
 

2.9.2 Analys av kvantitativ data 
Den kvantitativa datan som samlats in ifrån enkätundersökningen har analyserats. Skribenterna 
har sammanställt respondenternas svar i diagram för att få en tydlig översikt. Syftet med att 
presentera den framtagna datan i tabeller var för att skapa en tydlig fördelning över de olika 
svaren, enligt Widerberg (2011, s.140) blir det således enklare att analysera datan. För att 
tydliggöra analysen av den kvantitativa datan illustrerades resultaten i diagram med en 
sammanhörande deskriptiv text. Det underlättar för att läsaren ska få en förståelse för 
skribenternas resonemang avseende analysen.  
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3. Teori 
I kommande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som har använts för att 
kunna analysera det empiriska materialet. Teorierna har anpassats till studiens 
forskningsområden där skribenterna har utgått ifrån MICE-industrin och har valt att inkludera 
möten och event inom detta område. Valet av teorier har grundats utifrån de frågeställningar 
som studien har ställts inför för att kunna analysera och tolka ett hållbarhetsperspektiv 
berörande mötesanläggningar. Flera av de utvalda teorierna innefattar olika komponenter och 
skribenterna har valt att presentera teorierna fullständigt. Endast de komponenter i teorierna 
som är relevanta och inkluderar det empiriska materialet kommer analysen baseras på. 
 
Nedan redogörs över en egen teoretisk modell som påvisar hur skribenterna har valt att tolka de 
redovisade teorierna. Forskningsfrågan innefattar hur mötesanläggningar förhåller sig till ett 
hållbarhetsarbete. För att undersöka studiens forskningsfråga tolkas utvalda teorier utifrån två 
perspektiv, organisationsperspektiv samt de krav som finns på ett hållbart arbete.  
 

Figur 3. Teoretisk modell 
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3.1 Hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling har använts sedan år 1987 och uppkom i samband med 
världsomfattande diskussioner gällande vår miljö och dess utveckling. Vid uppkomsten av 
begreppet framkom det att både enskilda människor men även frivilliga organisationer utgör en 
viktig del i arbetet för en hållbar utveckling i världen (Blom et al. 2003, 57).  
Brundtlandrapporten utgår från ett hållbarhetsbegrepp som innebär att hållbar utveckling ska 
vara strategiskt utformat och binder samman ekonomiska, miljömässiga och sociala samband. 
Begreppet är även utformat för att förstå betydelsen av att bevara ekologiska processer, den 
biologiska mångfalden samt det mänskliga arvet (Hall 208, s. 20). 
 
Den sociala aspekten involverar socialt humankapital och innefattar indikatorer som bygger på 
social trygghet, att människor ska ha en bra hälsa samt anställning och ledighet (Venera Todorut 
& Cîrnu, 2012). Enligt Weaver (2014, s.276) ska den sociokulturella aspekten främja både 
välmående och stabilitet. 
 
Den ekonomiska aspekten utgörs av indikatorer som består av kapitaltillväxt, produktivitet och 
bruttonationalprodukten. I en bredare kontext innebär denna aspekt ekonomisk tillväxt som ska 
öka den totala välfärden men även säkerställa hållbarhet. Det kan innebära motsvarande 
förändringar i affärsvinster och ekonomisk struktur (Venera & Cîrnu, 2012). Enligt Edgell (2006, 
s. 21) ska utvecklingen vara ekonomiskt effektiv och resurser ska hanteras så att de kan främja 
de framtida generationerna.  
 
Den miljömässiga aspekten avser indikatorer som består av miljöns resursanvändning, samt hur 
företag förhåller sig till den miljömässiga statusen (Venera & Cîrnu, 2012). Edgell (2006, s.21) 
menar att den miljömässiga aspekten ska upprätthålla en förenlig utveckling av biologiska 
resurser och mångfald men även den ekologiska processen. Enligt Hall (2008, s.29) finns det 
konsekvenser som påverkar den miljömässiga aspekten, bland annat förändringar i den naturliga 
miljöprocessen samt förstörelse av arv och ekosystem. Enligt Blom et al (2003, s. 57) arbetar alla 
samhällssektorer för att skapa en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Även 
företag har ett ansvar i samhället inom dessa aspekter enligt Grankvist (2012, s.15) vilket 
redogörs utifrån teorin Corporate Social Responsibility.  
 

 
 
 
Fig 4. Egen illustration av modellen för hållbar utveckling. 



 
 
 
 
 

14 

3.2 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility, även förkortat CRS, är ett begrepp som handlar om företagens 
ansvar i samhället. Socialt-, miljömässigt-, och ekonomiskt ansvarstagande är de tre 
huvuddimensioner som involveras i CRS (Grankvist 2012, s.15). Definitionen av CRS anses vara 
både komplicerad, komplex och tvetydigt enligt Sheehy (2015). Det beror på att både samhället, 
miljön och det ekonomiska systemet är tre mycket komplexa och dynamiska system (Sheehy, 
2015). 
Grankvist (2012, s.16) menar att det är viktigt att skapa en balans mellan dessa tre dimensioner 
för att uppnå ett optimalt värde. Det går inte att fokusera på enbart en eller två av dessa eller 
utesluta något om företag ska kunna upprätta en långsiktigt hållbar verksamhet. Om företag 
endast fokuserar på att maximera sin egen vinst och inte tar hänsyn till omvärlden, finns risken 
att de uppfattas som giriga. Även företag som bara fokuserar på att vara miljövänliga, de riskerar 
att förglömma att säkerställa att deras anställda och medarbetare trivs på arbetet. Väljer företag 
att koncentrera sig för mycket på det sociala ansvarstagandet finns risken att förlora fokus på att 
produkterna också ska gå att sälja. Därför är det viktigt att det finns en balans mellan de olika 
dimensionerna enligt Grankvist (2012, s.16) 
  
Det sociala ansvarstagandet innefattar att företag ska bedriva en verksamhet som kan liknas med 
att vara en god samhällsmedborgare. Innebörden förklaras med att företaget ska ta hänsyn till 
samt respektera hälsa och välbefinnande hos människor. Företag bör även se mångfald, 
integration samt olika religioner och kulturer som en styrka (Grankvist 2012, s.108). Det avser 
inte endast de anställda hos respektive företag eller leverantör, utan inkluderar samtliga 
medborgare (Grankvist 2012, s.15). Att företag inte ska bedriva en verksamhet som påverkar 
miljön negativt ligger till grund för det miljömässiga ansvarstagandet. Det innefattar även på 
vilka sätt företag kan bidra till att minimera miljöpåverkan (Ibid, s.15).  
Det vanligaste felet företag gör när de definierar sitt miljömässiga ansvarstagande i samhället är 
att de bara ser till miljöeffekterna och glömmer de ekonomiska fördelarna (Grankvist 2012, 
s.41). 
  
Det ekonomiska ansvarstagandet innebär att driva en verksamhet och tjäna mycket pengar så att 
de kan ta ansvar inför aktieägarna för att både säkra företagets finansiella ställning, men också ge 
dem avkastning på investerat kapital (Grankvist 2012, s.15). De affärer som företaget bedriver 
ska vara lönsam. Utan lönsamhet kan inte företaget agera långsiktigt och därmed inte heller bidra 
till att förbättra samhället. Inom det ekonomiska ansvarstagandet inkluderas även etik, den utgår 
inte endast från ett internt perspektiv utan handlar även om hur företag agerar i förhållande till 
andra externt, t ex vilka policies och riktlinjer som företaget kräver att underleverantörer bör 
förhålla sig till (Grankvist 2012, s.27-41). 
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3.3 Ansvarsfulla möten  
Företag applicerar CSR i organisationer för att ta ansvar över de effekter företaget utgör samt ta 
samhällets intressen i beaktning. Denna utveckling är även förväntad att ske inom eventindustrin. 
Ska event placeras i ett sammanhang som berör hållbar utveckling är det av betydelse att 
uppmärksamma och reflektera över events effekter i värdsamhället. Huruvida ett event har 
förmåga att uppnå mål för hållbar utveckling bör även övervägas (Raj & Musgrave 2009, s.25).  
Event kan framkalla positiva och negativa effekter som påverkar de tre aspekterna i hållbar 
utveckling. Effekterna av event kan betraktas som materiella och immateriella. 
Mötesanläggningar och den fysiska strukturen är exempel på resultat av de materiella effekterna 
av event. De immateriella resultat av ett event är exempelvis den effekt som sker inom den 
sociala aspekten, exempelvis kan de resultera i samhällsutveckling eller trängsel. De 
immateriella effekterna av ett event kan även påverka den ekonomiska aspekten genom 
kostnader.  
 
Strategier bör appliceras för att reducera de negativa effekter som ett event utgör. Det måste 
finnas en balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i ett event för att 
eventets effekter ska bidra till den hållbara utvecklingen. De unika särdrag som utgör 
eventindustrin bör uppmärksammas och strategier som bidrar till den hållbara utvecklingen och 
involverar ett ansvarstagande av involverade aktörer bör utvecklas. Denna åtgärd bör ske som en 
ersättning till en okritisk tillämpning av CSR (Ibid 2009, s.25). För att åstadkomma balans kan 
olika riktlinjer underlätta arbetet vilket The sustainable wheel management kan redogöra för.  
 

 
 
Fig 5. Ansvarsfulla event  (Raj & Musgrave 2009, s.25) 
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3.4 The sustainable events management wheel 
Enligt Raj & Musgrave (2009, s.8) redogör The sustainable events management wheel för en 
introduktion till hållbarhet och dess sammanhang inom eventindustrin. Modellen består av ett 
antal komponenter som fungerar som riktlinjer för hur hållbara event kan utföras. Applicering av 
modellen har förmågan att resultera i gynnsamma effekter av arbetet för en hållbar utveckling.  
Modellens 10 komponenter bör alla beaktas i policyn för hållbara event, nedan redogörs för de 
olika beståndsdelarna enligt Raj & Musgrave (2009, s 9-10).  
Organisationsstruktur 
Strukturen i en organisation innefattar att tydliga roller definieras och att det finns möjlighet till 
arbetsträning inom rollerna. Organisationen bör inkludera en rutin och policy som är strukturerad 
på ett sätt som bidrar till att en positiv attityd, överenskommelse samt förståelse till 
organisationens medarbetare samt andra involverade intressenter inom rimlig tid och budget.  
  
Mångfunktionell utformning 
Riktlinjen innebär att en ny teknik införs och att innovativa metoder presenteras som involverar 
återanvändning eller återvinning av tjänster, produkter och faciliteter. 
  
Undvikande 
Planering och bedömning bör upprätthållas för att undvika negativa effekter på den ekologiska 
omgivningen. Det innebär det omgivande samhället i form av störningar och ekonomiska 
skillnader. 
  
Engagemang 
Investering av tid och resurser i det omgivande samhällets kultur, skapa möjligheter till ett 
partnerskap med lokala aktörer, samt öka tillgängligheten och delaktigheten.  
 
Inga spår 
Ett aktivt arbete för att reducera energikonsumtion och avfall bör erhållas samt ett sekundärt 
förhållningssätt till service och produktens livslängd. 
 
Arv, livslängd och öppenhet 
Verksamhetens handlingar, framtida investeringar och det verksamheten har åstadkommit ska 
utvärderas och mätas. Informationen ska sedan presenteras till involverade aktörer.   
  
Incitament 
För att kunna tillhandahålla besparingar till involverade aktörer som korresponderar med 
hållbarhet bör strategiska partnerskap etableras. 
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Strategisk ledning 
En strategisk ledning skapar en värdekedja som möjliggör att viktiga insatser identifieras och de 
genomförda handlingarna får en större påverkan. Den strategiska ledningen möjliggör även att 
förståelsen ökar för involverade aktörer, resurser och riktlinjer för hållbarhetens orsak och 
verkan. 
 
Utbildning 
Anställda, leverantörer och deltagare samt även det omgivande samhället bör utbildas gällande 
syftet med hållbarhet samt dess principer. Det bör delas kunskap med de involverade aktörerna. 
 
Plats 
Platsen eller mötesanläggningen bör vara tillgänglig, flexibel och av bekvämlighet samt 
överensstämma med de principer och kvalitéer som utgör hållbarhet. 

3.5 Fyra nivåer av engagemang inom hållbar utveckling  
Payne och Raiborn (2001) menar att de aktörer som påverkas eller berörs av hållbar utveckling 
är till exempel konsumenter och företag. Payne och Raiborn (2001) hävdar även att det finns 
olika insatser som kan hjälpa aktörerna att uppnå en hållbar utveckling med hjälp av en 
utvecklad hierarki för etiska beteenden. Det kan göras med hjälp av fyra olika faktorer för 
engagemang inom hållbar utveckling på företaget. Nedan redogörs för de fyra faktorerna enligt 
Payne och Raiborn (2001). 

Grundläggande nivå 
Organisationer som inte skulle avsätta mer pengar på olika insatser för hållbar utveckling, 
framför allt inte mer än vad som är lagstadgat. Chefen över dessa organisationer tycker att 
insatserna är en onödig kostnad och inte en investering. Detta beteende kännetecknas som lagliga 
men inte etiska, att de arbetar inom det lagliga men inte fokuserar på att satsa mer på fler 
miljöförbättringar. 
 
Det som i dagsläget är genomförbart 
Organisationer som ser en liten form av positiva effekter om de engagerar sig i miljöfrågor eller 
miljövänliga aktiviteter. Dock kan detta engagemang bero på att organisationen vill minska på 
kostnader, förbättring av organisationens image eller en förbättring av intäkter vilket kan anses 
som felaktiga skäl. 
 
Praktik nivå 
Organisationer som också ser en positiv effekt med att vara delaktiga i miljövänliga aktiviteter. 
Denna nivå fokuserar mer på att göra rätt för miljön och inte lika mycket på att skapa en bra 
image för organisationen. Organisationer i praktiknivån lägger inte någon vikt på kostnadsföljder 
utan försöker engagera sig så mycket som möjligt i miljöarbetet för att uppnå bästa resultat.  
Begreppet hållbarhet är mycket välkänt för organisationen och de strävar för ett effektivt arbete 
med miljön. 
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Teoretisk nivå 
Hållbar utveckling är en självklarhet för organisationen och står tydligt i deras 
organisationsstrategi. Organisationen vill utveckla och genomföra ett miljöledningssystem och 
söker sig till olika certifieringar efter en viss standard som till exempel ISO 14001. Att arbeta 
med miljö är en viktig del för organisationen i denna nivå och ser det som en del i deras 
vardagliga arbete. 
 
3.6 Checklista - de sju stegen till ett miljömärkt event 
De tre mötesanläggningarna har mätts utifrån hållbarhetsindikatorer som inkluderas i de sju 
stegen för ett miljömärkt event. Syftet med den ursprungliga checklistan som är skapad av Håll 
Sverige Rent är att dessa indikatorer ska uppfyllas för att event ska certifieras som miljömärkt. 
Skribenterna har inspirerats av checklistan från Håll Sverige Rent och har i samråd med Malin 
Larsson Salo tagit beslut om vilka indikatorer som ska ingå i checklistan som har använts i den 
här studien. Teorin kan ses som ett verktyg för verksamheter för att underlätta deras arbete för en 
hållbar utveckling. I den här studien inkluderas begreppet event som är en del av MICE-
industrin. De sju stegen till ett miljömärkt event kommer utgöra grunden för studiens analys. 
 

 
Fig 6. De 7 stegen till ett miljömärkt event (Håll Sverige Rent, 2018) 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som består av intervjuer samt resultat av den 
genomförda enkätundersökningen. Intervjuerna med respondenterna som representerar 
mötesanläggningarna presenteras med utgångspunkt från ”De sju stegen till ett miljömärkt 
event”.                                                                                

4.1 Hållbar utveckling inom MICE-industrin i Sverige 
Simon Strandvik, hållbarhetsrådgivare och konsult på företaget Effort Consulting arbetar 
dagligen med att stärka frågor kring hållbarhet vid möten och evenemang främst inom 
besöksnäringen. Enligt Strandvik innebär hållbar utveckling samverkan mellan de miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekterna. Malin Larsson Salo är projektledare på Miljömärkta event 
och arbetar ständigt med att hjälpa eventarrangörer att arbeta hållbart och instämmer med 
Strandvik. Larsson Salo belyser även vikten av helheten av de tre aspekterna inom hållbar 
utveckling.  
Strandvik tycker det är viktigt att företag inom mötesindustrin arbetar för en hållbar utveckling 
både utifrån producent- och konsumentperspektiv. Strandvik förklarar att det är viktigt att företag 
inom mötesindustrin uppmärksammar hur deras arbete kring hållbar utveckling ser ut vid möten. 
Det är också ett sätt för företag och organisationer att definiera vilket slags företag de är, samt se 
över deras policy, om de har en existerande hållbarhetspolicy och om den i sådana fall följs. 
Larsson Salo belyser även vikten av evenemangproducenternas roll i samhället. Evenemang är 
en stor aktör i samhället och har effekter på den hållbara utvecklingen enligt Larsson Salo. 

4.2 Arbetet för en hållbar utveckling inom MICE-industrin i Sverige 
Enligt Strandvik har kundernas krav ökat på företags arbete kring hållbarhet och ett 
miljöanpassat arbete. Strandvik menar att den miljömässiga aspekten har blivit allt viktigare och 
att fler krav ställs på att det som produceras ska vara miljövänligt. Enligt Larsson Salo har den 
miljömässiga aspekten fått större uppmärksamhet och menar att en trend kring miljömässigt 
arbete har skapats. Dock anser Larsson Salo att det finns en avsaknad på ett strukturerat 
miljöarbete och att organisationer främst arbetar med sunt förnuft. Strandvik anser även att det 
finns en viss problematik med de miljömässiga krav som ställs på det som produceras. Krav 
ställs på hållbara evenemang men det finns inte riktigt bra verktyg till att kunna producera 
evenemangen för att kraven ska bemötas anser Strandvik. 
 Enligt Strandvik är det inte endast den miljömässiga aspekten som bör uppmärksammas utan 
istället ska alla aspekter inom hållbar utveckling appliceras i verksamheten. Enligt Larsson Salo 
bör hållbar utveckling appliceras i en verksamhet på ett sätt där ingen av aspekterna konkurrerar 
ut varandra och med fokus att få de att samverka. Dock anser Larsson Salo att det inte krävs att 
arbetet ska vara hållbarhet till fullo, istället bör varje verksamhet göra så mycket de kan för att 
gynna den hållbara utvecklingen. Trots att den miljömässiga aspekten är väl uppmärksammad 
anser Larsson Salo att det förekommer stort fokus på den sociala aspekten i hållbar utveckling då 
det är ett resultat av den lagstadga som finns. 
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Strandvik uppmärksammar även företagens kommunikation som en del i arbetet för en hållbar 
utveckling. Larsson Salo instämmer att det är en viktig aspekt då det är en grund för att se till att 
allt går rätt till. Strandvik menar att ansvaret för att agera för en hållbar utveckling kan skifta 
mellan kund och mötesanläggningen. Kunder kan ställa krav på att mötesanläggningen ska ha 
Svanencertifiering eller dylika miljömärkningar men att frågan om vem som är ansvarig att 
kommunicera ut exempelvis transportfrågan till och från mötet måste ställas, där menar 
Strandvik att kunden är ansvarig. Larsson Salo anser dock att det bör finnas ett ansvarstagande 
från alla involverade aktörer för att uppnå ett framgångsrikt arbete för hållbar utveckling. 
Arrangören har ett ansvar över andra involverade aktörer som exempelvis underleverantörer och 
företagspartners effekter på hållbar utveckling anser Larsson Salo. 
  
Strandvik belyser även att det finns ett kundkrav på att mötesanläggningar ska arbeta för en 
hållbar utveckling och det är då av stor vikt att det ska finnas ett strukturerat miljöarbete att 
kunna redovisa eller en Svanencertifiering. Dock anser Strandvik att verksamheter kan uppfatta 
certifiering som en kostnadsfråga och ifrågasätta dess syfte. Enligt Strandvik är certifieringarna 
Svanen och Green Key en strategi för att skapa en trovärdighet i verksamheten och är därför av 
värde för verksamheten. Larsson Salo anser att det inte finns en efterfrågan från besökare eller 
samhället på att evenemang ska arbeta för en hållbar utveckling då det inte är en del av 
besökarens beslutsprocess. Enligt Larsson Salo är det dock de evenemang som har applicerat ett 
hållbart arbetssätt i verksamheten som kvarstår på marknaden. Ett arbetssätt som är gynnsamt för 
den hållbara utvecklingen anser Larsson Salo gör en verksamhet konkurrenskraftig. 
  
Strandvik identifierar att bristen på att ständigt utbilda personal i arbetet för hållbar utveckling är 
frekvent förekommande för anläggningar. Bristen på utbildad personal genomsyrar hela 
organisationen och det är en enkel åtgärd att vidta menar Strandvik. Hållbarhet bör utgöra 
grunden i en verksamhets arbete anser Larsson Salo, då det är kunskap om hållbarhet som är 
avgörande för arbetet. Medvetenheten hos personalen är av stor vikt berättar Strandvik. 
Kommunikativa åtgärder bör även vidtas av anläggningen anser Strandvik, främst gällande 
transportfrågan. Bättre information kring transportmöjligheter bör kommuniceras ut till gästerna. 
Dock anser Strandvik att anläggningen eventuellt inte bär huvudansvaret, däremot bör de 
förmedla råd kring hur transporten bör gå till väga. Larsson Salo anser att besökarnas transporter 
är ett förekommande problem då det står för 70% av evenemangets påverkan på klimatet. 
Kommunikationen både internt och externt anser Larsson Salo är av stor vikt för att inspirera till 
att arbetet ska ske hållbart. 
  
Den viktigaste aspekten av arbetet för en hållbar utveckling anser Strandvik är ledarskap och att 
applicera den hållbara utvecklingens helhet. För att arbetet ska ge resultat är det viktigt att det 
finns ett intresse samt mandat menar Strandvik. Organisationens verksamhet kommer inte att 
utvecklas utan ett intresse från ledaren. Strandvik anser att organisationens verksamhet bör vara 
förenat med globala frågor och att den omgivande regionens krav bör beaktas. Kraven kan 
variera beroende på omgivningen. Trots att Strandvik belyser vikten av att applicera den hållbara 
utvecklingens helhet i verksamheten fortsätter Strandvik att förklara att olika aspekter inom 
hållbar utveckling har olika betydelse, beroende på den omgivning verksamheten befinner sig. 
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4.3 Framtidsprognoser och förbättringar inom MICE-industrin i Sverige 
Under de senaste två åren har det enligt Strandvik skett en förändring i konferensanläggningars 
arbete för en hållbar utveckling. Främst har klimatfrågan fått en ökad aktualitet samt att större 
företag har fått ett ökat intresse för den sociala aspekten. Att inte applicera ett arbetssätt som 
förhåller sig till hållbarhetens sociala aspekt som exempelvis tillgänglighet och jämställdhet 
anser Strandvik att det finns mycket kvar att arbeta på för att fortfarande vara aktuell på 
marknaden. Larsson Salo anser att ett hållbart arbete inom den sociala aspekten kommer att bli 
ett krav av besökaren. En verksamhet som inte aktivt arbetar inom den sociala aspekten kommer 
enligt Larsson Salo att betraktas som omodern och ifrågasättas av besökarna. 
 
Strandvik menar att Sveriges konferensanläggningar är i framkant i arbetet för en hållbar 
utveckling och belyser det gynnsamma arbetet som utförts inom den miljömässiga aspekten, 
dock finns det förbättringsåtgärder som bör beaktas. Enligt Larsson Salo innebär ett hållbart 
arbete att det finns ett ansvarstagande över hur arbetet sker med de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekterna i hållbar utveckling och att ingen utesluts. Strandvik belyser problemet 
med att begreppet hållbar utveckling används frekvent utan att anläggningar vet hela dess 
innebörd. Det är endast de miljömässiga delarna som finns i åtanke. Att applicera ett helhetstänk 
av hållbar utveckling är den stora utmaning som anläggningar står inför och enligt Strandvik  
finns det inte tillräckligt god kunskap om helhetens betydelse. Strandvik anser även att okunskap 
kan vara en bortförklaring och att anläggningarna främst drivs av ekonomisk vinst. För att en 
besökare ska uppmärksamma att verksamheten inte arbetar med hållbar utveckling eller har 
lyckats med det hållbara arbete som organisationen kommunicerat ut krävs det enligt Strandvik 
att besökaren har en förkunskap avseende hållbar utveckling. 
  
Strandvik förutspår även att inom de närmaste åren kommer större företags hållbarhetsarbete att 
influera andra företag vilket kommer att resultera i att alla företag utgör en del av hållbar 
utveckling. För att arbetet för en hållbar utveckling ska ge effekt behöver organisationen 
genomsyras av tydliga riktlinjer, visioner, policies samt utbildad personal anser Strandvik. 
Larsson Salo anser även att det finns en tydlig skillnad för hur olika målgrupper förhåller sig till 
hållbar utveckling. Den yngre generationens arrangörer som placeras i målgruppen ungdomar 
har en modigare hållbarhetsstrategi som skiljer sig signifikant till andra arrangörer i industrin 
som befinner sig i medelåldern anser Larsson Salo. Enligt Larsson Salo finns ett större 
engagemang i frågan hos ungdomar och de tar inte lika stor hänsyn till besökares önskemål som 
andra arrangörer gör. Larsson Salo berättar att det finns en rädsla för att förlora besökare om 
uppoffringar sker för att gynna den hållbara utvecklingen, vilket begränsar det hållbara arbetet. 
Enligt Larsson Salo är den modiga hållbarhetsstrategin gynnsamt för event och en 
konkurrensfördel. Det finns idag en ökad mottaglighet från aktörer att arbeta hållbart anser 
Larsson Salo och Strandvik är övertygad om att intresset för att arbeta hållbart med tiden 
kommer att öka och bli allt viktigare. 
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4.4 Wenner-Gren Centers arbete för en hållbar utveckling 
Sanna Strandqvist är platschef på Wenner-Gren Center, hennes arbetsuppgifter består av att 
leda och fördela arbetet för de som arbetar i konferensen, festvåningen, restaurangen och köket. 
Strandqvist har det övergripande ansvaret för hela verksamheten och ser till att verksamhetens 
ekonomiska mål uppfylls samt att gästnöjdheten håller den standard som anläggningen 
eftertraktar. 
Planering och Kommunikation.  
Enligt Strandqvist är det viktigt för Wenner-Gren Center att marknadsföra att de arbetar hållbart 
annars kan de riskera att förlora försäljning på grund av det. Strandqvist berättar även att de är 
medlemmar i Svenska Möten och för att vara medlem är det ett krav att vara Svanenmärkt. 
Strandqvist berättar att arbetet för en hållbar utveckling på Wenner-Gren Center främst innebär 
att deras konferensavdelning är certifierad med Svanen och att deras restauranger är KRAV-
märkta. Det är många statliga företag, t ex myndigheter, som inte får boka en konferens om 
Svanencertifiering saknas berättar Strandqvist. Eftersom Wenner-Gren Center är Svanenmärkta 
utförs regelbundna kontroller, Strandqvist gör en uppskattning om att dessa sker vartannat år om 
inga större ändringar har utförts. Kontrollerna har som syfte att följa upp att verksamheten gör 
det som de har sagt att de ska göra. 

Strandqvist menar även att det finns en efterfrågan från kunder att anläggningen ska arbeta 
hållbar. Anläggningen måste därför kunna visa att de arbetar systematiskt med hållbarhet, och då 
är Svanen smidigt och bra berättar Strandqvist. Det som Strandqvist önskar kunna åstadkomma 
med hållbarhetsarbetet på Wenner-Gren Center är att det inte ska slänga mat och att det är 
ekonomiskt lönsamt för dem att arbeta hållbart. Men även för att det är gynnar Wenner-Gren 
Center ur marknadsföringssynpunkt gentemot andra företag. Strandqvist hävdar att det år 2018 är 
ganska omodernt att inte arbeta hållbart.  

Strandqvist menar att en viktig del avseende planering är logistiken då Wenner-Gren Center har 
konferenser på tre olika våningsplan. Wenner-Gren Center har en person som är mötesansvarig 
och som planerar alla konferenser. Det är viktigt att de vet vilken tid alla gäster kommer och att 
de vet vilken lokal de ska till, därför är det viktigt att de har en person som är ansvarig för det 
enligt Strandqvist. Strandqvist anser inte att Wenner-Gren Center är en anläggning som är 
handikappsanpassad, det beror på att utrymmena är trånga, samt smala dörrposter och små 
toaletter. Enligt Strandqvist behöver gäster som sitter i rullstol använda mathissen för att ta sig 
mellan olika våningar, det gör att de endast har möjlighet att hantera en eller två rullstolsburna 
gäster samtidigt på grund av att de behöver ha med sig personal hela tiden.  
 
Smarta inköp 
Strandqvist berättar att det har utfärdats policies från huvudkontoret som innebär att Wenner-
Gren Center inte får köpa in något annat än svenska råvaror. Förutom tydliga regler för hur de 
får göra inköp och vad de får servera så har de även temaveckor på enheten.  

Temaveckan innebär att de ska servera svensk mat som är ekologisk och närodlad eller 
småskalig enligt Strandqvist. Strandqvist upplever att kan vara svårt med det hållbara arbetet 
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med anledning av att det kostar mer att följa de regler och restriktioner som de ska vilket hon 
menar kan komplicera saker. Strandqvist anser att det finns en anledning till att många 
lunchrestauranger istället väljer att köpa importerade till ett lägre pris, och Wenner-Gren Center 
köper svenska råvaror, då blir det en ganska stor skillnad i slutändan när det köps in en större 
mängd. Strandqvist upplever en svårighet i att få gästen att förstå värdet i att de måste hålla ett 
högre lunchpris. 
 
Wenner-Gren Center har inte några uttalade krav från huvudkontoret att underleverantörer och 
andra aktörer ska arbeta hållbart. Strandqvist förklarar att de gör inköp från Tingstad som är ett 
företag som säljer engångsmaterial. Tingstad arbetar mycket med Svanenmärkta produkter och 
därför underlättar det för Wenner-Gren Center att göra inköp från de. Strandqvist förklarar att det 
underlättar eftersom de får alla underlag från Tingstad som de behöver för att uppnå 
Svanencertifieringen. Strandqvist berättar att Wenner-Gren Center försöker minska antalet 
leveranser när de köper mat, dryck och engångsmaterial. De försöker göra en stor beställning 
som är avsedd för att räcka en längre tid.  

Avfall och nedskräpning 
Enligt Strandqvist finns det flera områden som kan förbättras inom det hållbara arbetet på 
Wenner-Gren Center. Bland annat förklarar hon att de sorterar betydligt mer än vad som ofta 
görs hemma, men att de ändå skulle kunna sortera mycket mer. Det exemplifierar Strandqvist 
med att de under en dag kan bruka många förpackningar som de inte har resurser att ta hand om, 
och därför är sopsortering ett förbättringsområde för verksamheten.  

Transporter 
Wenner-Gren Center har ett samarbete med InterBus för att transportera gäster. 
InterBus erbjuder bussar som drivs med fossilfritt bränsle som är en syntetisk diesel som 
framställs av organiskt avfall enligt Strandqvist.  

Mat & Dryck 
Wenner-Gren Center har flera policies inom företaget, t ex att de endast använder svenska 
råvaror enligt Strandqvist. Strandqvist uppfattning är att anställda inom restaurangbranschen ofta 
är medvetna om både matens påverkan på miljö och svinn då hon menar att frågan varit aktuell 
länge. För Wenner-Gren Center ligger mycket fokus på mat, eftersom de både säljer och lagar 
mat. Wenner-Gren Center har en vision om att vara Stockholms bästa företag för mat och möten. 

För att minska och förhindra negativa effekter på den hållbara utvecklingen berättar Strandqvist 
att om de köper engångsmaterial måste det vara återvunnen plast, men tillägger även att 
användningen av engångsmaterial är begränsad. När stora grupper besöker Wenner-Gren Center 
kan det finnas få tillfällen när de har ställt fram plastglas istället för glas.  
Enligt Strandqvist får de då kommentarer från gästerna som anser att det är slöseri på miljön. 
Strandqvist menar även att det ligger i Wenner-Gren Centers intresse och image att inte använda 
engångsmaterial då de vill framstå som en medveten restaurang- och konferensanläggning för att 
inte verka omodern.  
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Wenner-Gren Center serverar enligt Strandqvist mat som är svensk och närodlad och KRAV-
märkt. Wenner-Gren Center lagar även all mat från grunden och erbjuder inget halvfabrikat samt 
att de bakar allt bröd själva. Nästan alla gäster uppskattar det, men Strandqvist menar att gäster 
kan ifrågasätta varför de endast erbjuder ett sorts bröd. Strandqvist anser att det finns en 
svårighet i att få gästerna att förstå att det är bra både för dem och deras mående, men även för 
miljön och svenska bönder. Eftersom besökarna kan ha svårt att se värdet i de råvaror som 
serveras menar Strandqvist att det blir en svår ekonomisk avvägning eftersom de inte kan köpa in 
mat som inte är hållbart producerad. Strandqvist menar att svinnet är en stor ekonomisk fråga för 
Wenner-Gren Center som företag och att det kan bli ett större problem i längden, vilket de bör 
åtgärda då Strandqvist menar att de inte kan slänga så mycket mat som de gör. 
 
Energi och klimat 
Enligt Strandqvist arbetar Wenner-Gren Center aktivt för hållbar utveckling och miljön. Wenner-
Gren Center anpassar verksamheten efter en miljö- och hållbarhetspolicy som i nuläget fungerar. 
Personalen i verksamheten är enligt Strandqvist väl medvetna om de olika aspekterna i policyn. 
Utöver den miljö- och hållbarhetspolicy använder Wenner-Gren Center enligt Strandqvist grön el 
för att minska de negativa effekter på miljön. Strandqvist förklarar att Svanencertifieringen 
fokuserar på flera bra områden men samtidigt ser hon en problematik i åtgärder som kan krävas 
men som innebär en stor kostnad för de som verksamhet, t ex införskaffa en elmätare. 
Strandqvist menar att det råder en tveksamhet kring hur lönsamt det är för Wenner-Gren Center 
att utföra dessa insatser.  
 
Eget område 
Wenner-Gren Center har ett samarbete med Stadsmissionen som innebär att de har årliga 
insamlingar, vid jul har de alltid olika kampanjer i restaurangerna och butikerna. Strandqvist 
berättar att samarbetet ibland har inneburit att de har producerat en vara, en andel av vinsten har 
sedan skänkts till Stadsmissionen. Wenner-Gren Center ser till att personalen utbildas och att de 
är medvetna om de olika aspekterna inom deras hållbarhetsarbete. De har bland annat 
temaveckor med utbildning för personalen.  

Framtida arbete för en hållbar utveckling  
Strandqvist tror att arbetet för att vara en hållbar konferens även kommer fortsätta i framtiden. 
Hon menar att de flesta är Svanenmärkta, men hävdar att Svanencertifieringen eventuellt 
behöver utveckla sin produkt och bli mer anpassad för olika verksamheter. Eller att det 
uppkommer en ny märkning som är mer anpassad för hotell och restaurang, då Svanen i 
dagsläget har alla marknadsandelar att miljöcertifiera, Strandqvist menar att det kanske behövs 
en konkurrent. Vidare berättar Strandqvist även att Svanencertifieringen är väldigt fokuserad på 
vissa saker, och att det kostar ganska mycket att certifiera sig, vilket innebär att många inte har 
råd. 
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4.5 Münchenbryggeriets arbete för en hållbar utveckling  
Kristin Lundén är sälj- och hållbarhetschef på Münchenbryggeriet i Stockholm. 
Lundéns arbetsuppgifter innebär att ta emot inkommande konferenser, event och fester. 
Lundén ansvarar även för att internt och externt arbeta för Münchenbryggeriets hållbarhetsmål 
samt se till att de följer verksamhetens Svanencertifiering.  

Planering och Kommunikation 
År 2015 kunde mötesanläggningar Svanencertifiera sig, det var även det året då 
Münchenbryggeriet tog beslutet att certifiera sig enligt Svanens krav berättar Lundén.  
Valet att certifiera sig beror på att de tycker att det är viktigt att vara med och göra så lite 
klimatavtryck som möjligt, men också för att det är en strategi för att behålla befintliga 
kundrelationer samt locka nya kunder. Lundén menar även att Svanencertifieringen var en 
marknadsföringsstrategi som de bestämde sig för att vara med på och att de valde just Svanen för 
att den certifieringen är miljöinriktad. Lundén tycker dock att Svanen borde utvecklas och inrikta 
sig mer på den sociala hållbarheten.  
 
Enligt Lundén är fördelen med Svanencertifieringen att de flesta känner till symbolen. Lundén 
berättar att det är en kostnadsfråga att certifiera sig och menar att de troligtvis inte vinner så 
mycket på att utveckla med en ISO-certifieriering rent strategiskt. Därför har Münchenbryggeriet 
istället tänkt utgå ifrån ISO-certifieringens checklistor och tillämpa i praktiken, utan att certifiera 
sig på riktigt. Lundén menar att hållbarhetsfrågan är viktigare för fler kunder idag än vad den var 
år 2015. För många har det blivit en hygienfaktor med argument från kunder som innebär att de 
kan bli bortvalda om de inte förhåller sig hållbarhetsfrågor. Vidare menar Lundén även att 
Münchenbryggeriet är bra på att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till kunderna och 
exemplifierar det med deras nya hemsida. Lundén berättar att det som Münchenbryggeriet 
önskar åstadkomma med arbetet för en hållbar utveckling är att bli den mest hållbara 
anläggningen då det är en kvalitetsstämpel men också för att det är en viktig fråga. Lundén 
menar att om en kund väljer Münchenbryggeriet för att de är bättre på hållbarhetsfrågorna så har 
de vunnit.  

Lundén menar att det blir en kvalitetsstämpel att Münchenbryggeriet är nischade med anledning 
av deras hållbarhetsarbete, och hävdar att det inte finns något negativt med att vara hållbar. Dock 
belyser Lundén en negativ aspekt och det är att det kostar mer och således blir dyrare för 
verksamheten. Enligt Lundén finns den ekonomiska aspekten alltid med då ekonomin alltid finns 
i åtanke när ett stort strategiskt beslut som är hållbart ska fattas. Vidare menar Lundén att 
Münchenbryggeriet gör många uppoffringar för att de tror att det blir lönsamt i längden. Lundén 
exemplifierar detta med att de har en stor procent ekologisk mat som är dyrare för verksamheten, 
men som de tror bidrar till fler kunder och att de kan hålla en högre kvalité. Lundén menar att det 
är även viktigt att logistiken fungerar och att kundens förväntningar möts.  
Lundén berättar att hon tillsammans med Münchenbryggeriets VD avsätter nya mål i samband 
med att de utvärderar året som har gått. De går även igenom vad de önskar åstadkomma 
kommande år för all personal. Mätningar utifrån deras miljöarbete sker genom Svanens 
rapportering enligt Lundén. De utvärderingar som utförs presenteras inte för några involverade 
intressenter berättar Lundén. 
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Smarta inköp 
Trots att Münchenbryggeriet arbetar för social hållbarhet menar Lundén att mötesbranschen är 
sen i utvecklingen med det arbetet jämfört med andra branscher. Lundén menar att stort fokus 
avsätts på att producera en lyxig upplevelse för kunden utan att tid till eftertanke finns. 
Münchenbryggeriet köper endast in ett ekologiskt vinsortiment och deras egenproducerade 
ekologiska öl, det menar Lundén är en utveckling som gör att det ligger i framkant. Enligt 
Lundén har produkter ersatts av andra och det har varit nödvändigt att verksamhetens inköp setts 
över.  
 
Avfall och nedskräpning 
Lundén anser att Münchenbryggeriet är duktiga på sorteringar och förklarar att allt som är 100% 
miljömärkta kemikalier måste slängas. Det har även skett en förbättring i verksamheten där 
Münchenbryggeriet har blivit tydligare med det ute bland gästerna, t .ex. matsortering som sedan 
omvandlas till biogas.  

Transporter 
Lundén berättar att det kan finnas en viss problematik med att ha kontroll över 
underleverantörers påverkan på den hållbara utvecklingen. Lundén exemplifierar problematiken 
genom att belysa underleverantörers val av transportmedel. Münchenbryggeriet kan endast 
ansvara för leverantörers effekter på hållbar utveckling när leverantörer anlänt till anläggningen 
enligt Lundén. Münchenbryggeriet strävar därför efter att utveckla sin verksamhet och vill kunna 
erbjuda kunden ett komplett erbjudande. På det sättet får verksamheten större kontroll som även 
kan bidra till ekonomisk vinning. Lundén berättar även att de har varit tvungna att ställa krav på 
att deras underleverantörer måste certifiera sig då det är en del av Svanencertifieringen som 
kräver det. Enligt Lundén har underleverantörerna gjort det eftersom de vill behålla 
Münchenbryggeriet som kund. Den sopleverantör som Münchenbryggeriet använder sig av kör 
endast på biogas. De försöker även synkronisera leveranser för att använda så få som möjligt.  

Mat & Dryck 
Lundén förklarar att specialkost är en viktig del i verksamheten då alla ska ha rätt att besöka 
Münchenbryggeriet och få den kost som de behöver. Lundén anser även att det finns 
anläggningar som inte tagit steget att erbjuda specialkost och menar att de anläggningarna 
förlorar kunder på grund av det. Lundén förklarar att Münchenbryggeriet har nolltolerans mot 
engångsmaterial vilket hon ibland kan uppfatta som en svårighet då det efterfrågas av kunder. 
Münchenbryggeriet vill bli bättre på att använda informationslappar som ska uppmana besökare 
att inte ta för stora portioner för att motverka svinn. Lunden berättar att de för år 2018 har lagt 
upp en plan, där Münchenbryggeriet bland annat vill fokusera på att utöka det ekologiska 
sortimentet för mat ännu mer. De vill även börja fokusera mer på den sociala hållbarheten år 
2018 jämfört med tidigare år. 
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Energi och klimat 
Lundén berättar att några punkter är enklare att följa när det gäller Svanencertifieringen medan 
andra punkter är svårare. Lundén berättar att Münchenbryggeriet är en gammal anläggning, och 
att de helst skulle vilja ha solceller på taket eftersom de måste hålla särskilda energivärden för att 
uppfylla Svanencertifieringens krav.  

Lundén förklarar att Münchenbryggeriet har en hållbarhetspolicy som är fungerande, dock bör 
den förankras tydligare. Tillsammans med hållbarhetsgruppen, som består av en person från 
varje avdelning har Lundén koll på att policyn följs. Till största del är policyn baserad på 
Svanencertifieringen då Münchenbryggeriet vill behålla den, och då måste de följa specifika 
krav. Lundén menar att hållbarhetspolicyn bör bearbetas bättre hos alla fast anställda och de bör 
veta vad den innebär.   
 
Eget område 
Lundén förklarar att Münchenbryggeriet arbetar med den sociala aspekten både för besökarna 
och personalens skull. De vill vara en arbetsplats som är attraktiv och trivsam, delvis genom att 
de anställda ska känna att de har de rättigheter som de är befogade till. Lundén anser dock att 
branschen är sen i utvecklingen när det gäller att arbeta med den sociala aspekten, men under det 
senaste året har Münchenbryggeriet börjat arbeta mer med tillgänglighet som ingår i den sociala 
aspekten. Münchenbryggeriet har kvalitetssäkrat lokalen så att alla som är funktionshindrade av 
olika slag ska kunna trivas och få samma upplevelse som alla andra. Lundén berättar även att 
allas lika värde är viktigt, oavsett bakgrund och sexuell läggning ska samtliga besökare ha 
samma upplevelse hos dem. Lundén menar att Münchenbryggeriet är lyhörda mot kunden när de 
har särskilda önskemål, t ex bönerum eller att de har rätt byggda rullstolsramper.  
Münchenbryggeriet har en intern hållbarhetsvecka, de har även hyrt in en föreläsare som 
berättade hur de ska tänka gällande tillgänglighetsanpassning.  
 
Lundén berättar även att Münchenbryggeriet stöttar miljöorganisationer, t ex Naturvårdsverket 
genom att ge de rabatt vid besök. Genom den sociala aspekten stöttar Münchenbryggeriet Rädda 
Barnen och Hungerprojektet, genom att organisationerna får vara på anläggningen och nyttja 
lokalerna utan kostnad. Lundén menar att Münchenbryggeriet arbetar bredare i förhållande till 
andra anläggningar, t ex att de erbjuder frukostseminarier som enbart är fokuserade på hållbarhet 
för att inspirera branschen med ny kunskap.  
Münchenbryggeriet är även med i ett nätverk som heter GMIC berättar Lundén, nätverket ska 
bidra till att utveckla mötes- och evenemangsindustrin positivt genom att belysa 
hållbarhetsfrågor som en viktig aspekt för att utveckla framgång och lönsamhet inom industrin. 
Aktuell hållbarhet är en miljökonferens som Münchenbryggeriet anordnar tillsammans med 
GMIC. Syftet är att påverka branschen men också för att ta ett politiskt steg enligt Lundén. 
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Framtida arbete för en hållbar utveckling 
Lundén berättar att Münchenbryggeriet strävar efter att bli Sveriges mest hållbara 
mötesanläggning. Det blir en kvalitetsstämpel som det inte finns något negativt med, då Lundén 
anser att Münchenbryggeriet inte har något att förlora på att vara en hållbar mötesanläggning.  

4.6 World Trade Centers arbete för en hållbar utveckling 
Mikael Berglund är konferenschef på World Trade Center i Stockholm. Konferenschef innebär 
enligt Berglund att vara ansvarig för konferenslokalerna samt all förtäring som sker i 
byggnaden. Berglund har olika ansvarsområden exempelvis personalen och gästernas trivsel 
och att lokalerna är välskötta. Enligt Berglund har inte konferensverksamheten på World Trade 
Center något huvudsegment dock är det vanligaste privata företag. 

Planering och Kommunikation 
Berglund anser att marknadsföringen för hållbarhetsarbetet på World Trade Center kan 
förbättras, då verksamheten utför ett bra arbete för en hållbar utveckling. World Trade Center 
marknadsför inte själva de faktum att de är Svanenmärkta men Berglund menar att Svenska 
Möten istället är noga med det. Konferenslokalerna på World Trade Center är anpassningsbara 
för olika ändamål. Enligt Berglund måste de se till att logistiken i anläggningen fungerar. Det 
innefattar bland annat planering av den tekniska utrustning som ska finnas i lokalen samt 
matallergier. Berglund belyser att det viktigaste är planering av tid då anläggningen kan ha en 
hög belastning av besökare. World Trade Center utvärderar sitt arbete kontinuerligt och enligt 
Berglund är delar i verksamheten mer mätbara än andra. Kundnöjdhet mäts på varierande sätt, 
bland annat genom fysiska enkäter i konferenslokalerna, dessa resultat utvärderas dagligen 
berättar Berglund. Personalens arbete utvärderas genom medarbetarsamtal som sker varje år där 
medarbetarna får möjlighet att berätta hur de trivs på arbetsplatsen, det menar Berglund ska 
indikera på hur företaget mår. Berglund berättar att World Trade Center inte för någon statisk 
eller har mål för hur mycket verksamheten ska återvinna eller slänga. World Trade Center 
anpassar sin arbetsmiljö efter enskilda individer och arbetsplatsen. 

 
Smarta inköp 
Enligt Berglund är World Trade Centers mål att byta ut allt förbrukningsmaterial mot 
miljömärkta alternativ.  

Avfall och nedskräpning 
Berglund berättar att hållbar utveckling innebär att all personal har en medvetenhet om hur man 
förhåller sig till ett miljövänligt arbetssätt. Det kan vara i form av källsortering, belysning eller 
att man inte slänger för mycket mat i onödan. Enligt Berglund har Svenska Möten hårda krav på 
hur verksamheterna ska återvinna och det har blivit ännu viktigare att se till sorteringen sker på 
rätt sätt. I restaurangdelen ser de även till att använda sig av emballage vid leveranser för att 
undvika onödig förbrukning av material och avfall. 
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Transporter 
Enligt Berglund är World Trade Centers centrala läge en fördel eftersom verksamheten blir 
lättillgänglig för besökarna. Berglund menar att tillgängligheten till kollektivtrafiken är ett bra 
och miljövänligt transportmedel som också är ett vanligt transportmedel av besökarna. När 
externa företag vistas på verksamheten och har med sig olika material t ex papper, pärmar och 
kartonger får de inte slänga det på World Trade Center. Det är en riktlinje som har ändrats på 
senare tid eftersom tidigare tillvägagångssätt hade en negativ effekt på miljön. Idag kommer ett 
företag och hämtar alla sopor i byggnaden för att minska på utsläppen.  

Mat & Dryck  
Enligt Berglund ställer World Trade Center krav på intressenter och underleverantörer, ett 
exempel på detta är att de endast försöker göra inköp av ekologisk mat. Även kostnaden för 
ekologisk mat är ett problem som Berglund belyser. På grund av att det kostar mer med 
ekologisk mat kan det leda till att gästerna inte har möjlighet att betala ett högre pris för lunchen. 
Berglund tror dock att det kommer att gynna verksamheten i framtiden och att det är lönsamt att 
avsätta mer ekonomiska resurser på ekologisk mat trots att det genererar i högre kostnader. 
World Trade Center serverar endast tappat vatten då det är bättre för miljön. Enligt Berglund var 
det inte hållbart då de serverade bubbelvatten för att det transporterades till World Trade Center 
flera gånger i veckan.  

Energi och klimat 
World Trade Center är Svanencertifierade, både på konferensverksamheten och i restaurangdelen 
och är även med i Svenska Möten. Enligt Berglund går Svenska Möten igenom flera faktorer, 
bland annat klimat, miljö, elbilar, handikappanpassning och utifrån de områden får de sedan 
betyg. På World Trade Center är det ledningen som ser till att policies följs med hjälp av 
Prevent. Prevent är ett företag som undersöker arbetsmiljön där miljöpolicyn inkluderas. Enligt 
Berglund kan det involvera allt från arbetsmiljö i köket till den sociala biten, t .ex. att det inte får 
ske mobbning på arbetsplatsen. Vid nyanställningar är World Trade Center noggranna med att gå 
igenom hur verksamheten förhåller sig till miljöfrågor och hur de arbetar som verksamhet. 
World Trade Center har även miljödokument och miljöpolicies som all personal måste vara väl 
införstådda i.  

Eget område 
Enligt Berglund har de en väl fungerande miljöpolicy samt att de samarbetar med olika unika 
organisationer. Berglund berättar att World Trade Center har ett samarbete med en organisation i 
Malawi som de skänker kläder till samt hjälper till med bygge av vattenbrunnar. World Trade 
Center samarbetar även med Jourhavande Människa som är en självmordslinje. Samarbetet 
innebär att World Trade Center erbjuder organisationen att använda lokalerna på helger och 
kvällar vilket underlättar organisationernas arbete. Enligt Berglund tar World Trade Center även 
hand om gamla möbler som de annonserar ut på Blocket. Personalen får sedan bestämma vilken 
organisation som de ska skänka pengarna till. 
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Framtida arbete för en hållbar utveckling  
Berglund tror att arbetet för en hållbar utveckling kommer att vara en självklarhet eftersom det 
blir allt viktigare. Berglund förklarar att World Trade Center driver ett arbete för att vara en 
hållbar konferensanläggning och menar att det hållbara arbetet påskyndar utvecklingen för 
verksamheten. Berglund menar att det har varit mycket diskussioner kring hållbarhet under en 
längre tid och att det handlar om mycket mer än bara Svanencertifiering och avfallshantering.  

4.7 MICE-industrin från konsumentperspektiv 
Konsumentperspektivet har för avseende att belysa hur de personer som besökt 
mötesanläggningarna har upplevt att verksamheten har arbetat för en hållbar utveckling. 
Intervju med Caroline Larsson – Informant, Münchenbryggeriet.  
Caroline Larsson arbetar på ett företag inom bemanning och rekryteringsbranschen och är 
bosatt i Stockholm stad. Larsson berättar att huvudanledningen till varför hon besöker 
mötesanläggningar är på grund av arbetsrelaterade syften. Till större del är det på grund av 
arbetsrelaterade events. Münchenbryggeriet är den anläggningen som de besöker främst.  
 
Larsson berättar att det företag hon är anställd vid anordnar minst två event per år, de mindre 
eventen brukar äga rum på företagets kontor. Vid större event anordnas de alltid på 
Münchenbryggeriet berättar Larsson. Storleken på anläggningen och dess kapacitet att kunna ta 
emot alla gäster är ett krav som Larsson vet att företaget utgår från vid val av anläggning. Utöver 
det är det viktigt att lokalen är lättillgänglig för diverse transportmedel enligt Larsson då de flesta 
gästerna som besöker eventet är från Stockholm och färdas via kollektiva transportmedel. 
 
Larsson berättar att hon är medveten om vilka aspekter som ingår inom hållbar utveckling och 
för henne innebär begreppet den påverkan som sker på miljön och i samhället. Larsson 
exemplifierar den hållbara utvecklingens påverkan inom den samhällsmässiga aspekten genom 
huruvida hjälp tillhandahålls till människor i utsatta situationer. Arbetet för den miljömässiga 
aspekten belyser Larsson huruvida företag arbetar för att motverka utsläpp i miljön samt hur de 
källsorterar och vilka transportmedel de använder. Enligt Larsson är organisationen som hon 
arbetar på miljömedvetna och arbetar för en hållbar utveckling men är dock osäker på hur det 
speglar val av mötesanläggning. Dock anser Larsson att det är viktigt att mötesanläggningar har 
ett arbetssätt som förhåller sig till hållbar utveckling och det är viktigt att de tar sitt ansvar, även 
avseende organisationens samarbetspartners och medarbetare. 
  
För Larsson är miljön den aspekt i hållbar utveckling som är viktigast, dock anser hon att den 
sociala aspekten bör ta större plats för mötesanläggningar. Det motiverar Larsson genom att 
belysa att mötesanläggningar är beroende av besökare och de bör tas hand om. 
  
Som besökare anser Larsson att det inte var tydligt att Münchenbryggeriet arbetade för en hållbar 
utveckling då det inte kommunicerades ut och det anser hon bör förbättras. Det som framkom 
var dock att mat och dryck var närproducerat och säsongsodlat vilket enligt Larsson uppskattades 
av gästerna. Larsson ansåg att Münchenbryggeriets lokaler var stora och kalla, vilket hon förstod 
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kan gynna den hållbara utvecklingen. Larsson ansåg dock att detta blev kontraproduktivt då det 
inte uppskattades av gästerna. 
 
Intervju med Ida Forsberg – Informant, Wenner-Gren Center 
Ida Forsberg är 24 år, bosatt i Stockholm och arbetar inom resebranschen. Forsberg besöker 
mötesanläggningar i arbetsrelaterade syften, främst för konferenser eller event. Forsberg 
berättar att de främst brukar besöka Wenner-Gren Center.  
 
Vid val av mötesanläggning berättar Forsberg om de preferenser och krav som är avgörande för 
beslutsfattandet. Enligt Forsberg är det viktigt att mötesanläggningen ska vara lättillgänglig och 
beläget centralt i Stockholm samt att det ska finnas möjlighet att kombinera nytta med nöje. 
Forsberg berättar att de anställda på hennes organisation tar sig till mötesanläggningen med 
kollektivtrafik, vilket de gör delvis på grund av miljön och likaväl av ekonomiska skäl. Krav från 
organisationen vid val av mötesanläggning är att det ska finnas tillgång till bra teknik och att 
mötesanläggningen ska ha ett bra restaurangutbud. 
  
Enligt Forsberg är hon medveten om vilka aspekter som ingår i hållbar utveckling och anser att 
den sociala aspekten är den som är mest betydelsefull och belyser särskilt vikten av jämställdhet 
och att alla ska bli behandlade lika. För Forsberg innebär hållbar utveckling främst ett 
ansvarstagande från enskilda individer och företag för huruvida de utgör effekter på hållbar 
utvecklingen. Det är viktigt att mötesanläggningar förhåller sig till hållbar utveckling då deras 
arbetssätt kan ha stor påverkan på miljön anser Forsberg. 
  
Forsberg anser att det är svårt att märka om en Wenner-Gren Center arbetar för en hållbar 
utveckling då det exempelvis kan förekomma engångsartiklar och det inte framgår hur en 
anläggning arbetar för att motverka det. Dock berättar Forsberg att vid besöket på Wenner-Gren 
Center framgick det tydligt att maten var anpassad till hållbar utveckling och att det 
kommunicerades ut väl. Utöver den kommunikationen ansåg Forsberg att Wenner-Gren Center 
inte kommunicerar ut sitt arbete för en hållbar utveckling och att det bör åtgärdas, speciellt på 
hemsidan menar Forsberg.  
 
Intervju med Maria Andersson - Besökare/Informant på World Trade Center  
Maria Andersson är 54 år, bosatt i Stockholm och arbetar inom försäkringsbranschen och 
besöker ofta World Trade Center i arbetsrelaterade syften. Hållbarhet är något som intresserar 
Andersson eftersom det är en sådan viktig fråga. Andersson anser även att fler 
mötesanläggningar ska försöka hitta något unikt inom hållbarhet för att sticka ut i mängden. Det 
hållbara arbetet ska också vara tydligt för kunderna fysiskt på plats samt att det måste 
marknadsföras menar Andersson. 
  
Enligt Andersson innebär hållbar utveckling att man inte ska göra av med fler resurser än vad 
som finns. Det kan också vara att använda sig av återvinningsbara produkter, och det handlar 
även om människors ekonomi. Andersson anser att alla aspekter är lika viktiga, men att det kan 
vara svårt för organisationer att ta hänsyn till alla lika mycket.   
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Andersson anser att det är viktigt att mötesanläggningar har ett hållbarhetsarbete och menar att 
det är ett bra sätt att inspirera och lära andra om hur privatpersoner och organisationer kan arbeta 
för en hållbar utveckling. Andersson nämner att det kan vara svårt för mötesanläggningar att 
behålla sin plats på marknaden om det inte har något hållbarhetsarbete eftersom det kan anses 
som omodernt. Eftersom World Trade Center är med i Svenska möten är det ett bra sätt att synas 
på marknaden tycker Andersson men att det kanske måste göra något mer.  
 
Andersson nämner att det kan skapa irritation om en mötesanläggning till exempel inte anpassar 
sitt utbud till besökarnas önskemål, hon anser att det ska finnas alternativ för allas behov. 
Enligt Andersson är det viktigt att mötesanläggningar har bra mat med vegetariska alternativ och 
att det ska finnas ljusa och tekniskt utrustade lokaler med bra tillgänglighet till kollektivtrafiken 
vilket Andersson tycker att World Trade Center har. Andersson anser att hållbarhetsfrågor är en 
viktig aspekt och att fler och fler börjar uppmärksamma detta. I dagsläget uppfattar hon att 
hållbarhetsarbete inte är ett krav vid val av anläggning, men tror att fler och fler kommer 
uppmärksamma detta. 
 

Andersson anser att det är svårt att se om mötesanläggningar arbetar för en hållbar utveckling. 
Andersson tycker att World Trade Centers hemsida inte visar deras arbete för en hållbar 
utveckling. Detta menar Andersson är synd eftersom hon vet om att World trade Center är 
Svanenmärkta. Andersson menar att det kan vara bra om World Trade Center uppmärksammar 
deras arbete för hållbarhet mer för att höja kvalitén. Även på plats tycker Andersson att World 
Trade Center kan bli bättre på att visa för gästerna om hur de arbetar för hållbarhet.  
 
När det kommer till transportalternativ nämner Andersson att de oftast tar bil till 
mötesanläggningar som är belägna utanför Stockholm och ser till då samåka med andra. Vid 
besök på mötesanläggningar som är belägna i Stockholms innerstad är kollektivtrafik det främsta 
transportmedlet. World Trade Center är beläget centralt vilket Andersson tycker är positivt. 
Andersson tycker att hållbar utveckling som arbetssätt hos mötesanläggningar är en viktig fråga, 
och att det inte bör ses som något komplicerat utan istället något som kan inspirera samt vara ett 
roligt sätt att arbeta på. Andersson nämner även att företag måste våga satsa på att arbeta hållbart 
eftersom det handlar om vår framtid och vår planet.  
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4.8 Resultat av enkätundersökning 
Totalt deltog 70 respondenter i undersökningen, majoriteten, 58 stycken, identifierade sig som 
kvinnor, varav 12 identifierade sig som män. Den övervägande delen av de deltagande var 
mellan 18-25 år samt 26-30 år. Majoriteten hade besökt en mötesanläggning utöver de fasta 
alternativ som fanns. Av de undersökningsobjekt som ingår i studien hade flest besökt 
Münchenbryggeriet och World Trade Center, och endast en minoritet hade besökt Wenner-Gren 
Center.  
 

 
Fig 7, Ålder                                                                            Fig 8, Besökta mötesanläggningar 
 
 
 
En övervägande del svarade att de anser att miljömässig hållbarhet är viktigast av de tre 
aspekterna inom hållbar utveckling. Även social hållbarhet ansågs vara viktig medan få 
respondenter svarade ekonomisk hållbarhet eller att de inte vet.  
 
Respondenterna blev även tillfrågade om de upplevde att mötesanläggningen som de besökt 
arbetade för en hållbar utveckling. 30 deltagande svarade att de inte vet, medan 20 respondenter 
upplevde att mötesanläggningen arbetade för en hållbar utveckling.  
 
 

 

 
Fig 9, Uppfattning om hållbar utveckling                                    Fig 10, Viktigaste aspekten  
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En följdfråga var vilka aspekter respondenten upplevde att mötesanläggningen arbetade för inom 
hållbar utveckling. Majoriteten svarade att det märktes inom den miljömässiga aspekten som 
inkluderar bland annat mötesanläggningens miljöcertifieringar.  
 

 
Fig 11, Märkbara aspekter 

 
 
 

60 respondenter svarade att de ansåg att det är viktigt för de att mötesanläggningar arbetar aktivt 
för en hållbar utveckling. Endast 5 personer ansåg att det inte var viktigt eller att de inte vet. 
Majoriteten av de medverkande ansåg att de inte kan påverka mötesanläggningars arbete för en 
hållbar utveckling.  
 

 
Fig 12, Viktigt med hållbar utveckling                                    Fig 13, Påverkan 
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5. Analys 
Avsnittet kommer att presentera en analys av det empiriska materialet utifrån studiens teoretiska 
ramverk. Analysen kommer att bestå av två utgångspunkter; konsument- och 
producentperspektiv. Utgångspunkt för analys av producet perspektivet är teorin De sju stegen 
till ett miljömärkt event som består av en framtagen checklista. Checklistan kommer vara 
huvudfokus och resterande teorier kommer vävas in i analysen för att stödja de argument som 
förs. Konsumentperspektivet kommer att analyseras utifrån resultat av studiens 
enkätundersökning och intervjuer med informanter som besökt någon av mötesanläggningarna. 
Det empiriska materialet som samlats in från Larsson Salo och Strandvik kommer även ha en 
betydelsefull roll i analysen. 

5.1 Checklista - de sju stegen till ett miljömärkt event 
De tre mötesanläggningarna har mätts utifrån hållbarhetsindikatorer som inkluderas i de sju 
stegen för ett miljömärkt event. Enligt teorin hållbar utveckling ingår socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv, detta styrks även av CSR enligt Granqvist som innefattar företagens 
ansvar i samhället som även berör dessa tre perspektiv. Syftet med den ursprungliga checklistan 
som är skapad av Håll Sverige Rent är att dessa indikatorer ska uppfyllas från eventarrangörer 
för att event ska certifieras som miljömärkt. Dessa indikatorer har skribenterna tagit fram i 
samråd med Malin Larsson Salo. Indikatorerna grundar sig utifrån aspekterna inom teorierna 
hållbar utveckling och CSR. I enlighet med teorin Ansvarsfulla event har skribenterna även 
anpassat indikatorerna för att dessa ska överrensstämma med mötesindustrins krav och 
egenskaper. I figur 13 nedan har checklistan sammanställts utifrån hållbarhetsarbetet för 
respektive mötesanläggning.  

 

 

             Fig, 14. Checklista 
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                       Fig 14. Forts. checklista 

Planering och Kommunikation  
Samtliga mötesanläggningar har i viss mån applicerat planering och kommunikation i sin 
verksamhet. Verksamheterna var överens om att logistik är en viktigt utgångspunkt för att kunna 
genomföra ett möte eller event. Med hänsyn till den belastning som mötesanläggningarna står 
inför vid möten och event behöver de ha en strukturerad planering för att se till att 
genomförandet sker enligt plan. En fungerande logistik innebär enligt mötesanläggningarna att 
tillhandahålla ett fungerande schema som inkluderar allt ifrån planering av lokaler, teknisk 
utrustning och matutbud. 
Enligt Raj & Musgrave (2009, s 9-10) bör platsen för eventet vara tillgänglig och flexibel. 
Logistiken för tillgänglighetsanpassning för lokalerna skiljer sig bland de undersökta 
mötesanläggningarna. Lokalerna på Wenner-Gren Center är inte tillgänglighetsanpassade för 
rullstollsburna då möjligheterna för förflyttning är begränsade på grund av att utrymmena i 
lokalerna är trånga.  
 
Det är av stor vikt att alla besökare ska få samma upplevelse vid besök på Münchenbryggeriet 
och även lokalerna är kvalitetssäkrade så att de som är funktionshindrade ska kunna trivas. På 
World Trade Center arbetar verksamheten med att arbetsmiljön ska vara anpassad till individ och 
arbetsplats, det är även inkluderat i deras arbetsmiljöpolicy. Att företag ska ta hänsyn till och 
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respektera hälsa och välbefinnande hos människor är en del som involveras i det sociala 
ansvarstagandet som utgör en aspekt i teorin CSR (Grankvist 2012, s.108). Det avser inte endast 
de anställda hos respektive företag eller leverantör, utan inkluderar även samtliga medborgare 
(Grankvist 2012, s.15). Enligt Raj & Musgrave (2009, s.25) kan ett event utgöra negativa 
effekter inom den sociala aspekten i hållbar utveckling beroende på mötesanläggningens 
utformning och fysiska struktur.  
 
Kommunikation är en betydelsefull del i arbetet för en hållbar utveckling enligt Strandvik.  
På mötesanläggningarna kan både intern och extern kommunikation identifieras. Samtliga 
mötesanläggningar belyser vikten av att organisationens policies kommuniceras ut till de 
anställda och att det finns en gemensam medvetenhet över verksamhetens arbetssätt. Utbildning 
är en av hållbarhetens aspekter och en riktlinje som organisationer bör arbeta efter enligt Raj & 
Musgrave (2009, s 9-10). Samtidigt anser Strandvik att outbildad personal är ett frekvent 
problem för mötesanläggningar. Utbildning är en aspekt som de samtliga organisationerna tar 
hänsyn till. De belyser vikten av att anställda i organisationen är väl medvetna om vilken 
hållbarhetspolicy som bör följas. Münchenbryggeriet och Wenner-Gren Center utbildar 
personalen avseende hållbarhet under specifika veckor. World Trade Center ser till att 
nyanställda i tidigt skede blir utbildade inom alla aspekter i verksamhetens miljöpolicy samt att 
personalen har ett miljövänligt arbetssätt. 
 
Marknadsföring avser en del av den externa kommunikationen, både Münchenbryggeriet och 
Wenner-Gren Center anser att det är viktigt att marknadsföra arbetet för en hållbar utveckling till 
kunderna. World Trade Center marknadsför inte sitt hållbarhetsarbete men menar istället att 
Svenska Möten är noggranna med det. Münchenbryggeriet är medlemmar i ett nätverk som 
benämns GMIC, som ska bidra till att belysa hållbarhetsfrågor inom mötes- och 
evenemangsindustrin. Tillsammans med GMIC har Münchenbryggeriet en miljökonferens med 
syfte att påverka branschen men även för den politiska aspekten. Kunder som väljer 
Münchenbryggeriet för att de arbetar hållbart anses vara en vinst för verksamheten. Strandqvist 
hävdar att det år 2018 kan uppfattas som att en verksamhet är omodern om de inte arbetar 
hållbart och menar även att det blir näst intill konstigt om de inte gör det. Hållbarhetsarbetet är 
även bra ur marknadsföringssynpunkt menar Wenner-Gren Center. Det styrks även av Larsson 
Salo som menar att de verksamheter som har applicerat ett hållbart arbetssätt är de som kvarstår 
på marknaden eftersom det även ökar konkurrenskraften. 
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Smarta inköp 
Inköp av certifierade produkter tillämpas i de undersökta mötesanläggningarnas arbete för en 
hållbar utveckling. De smarta inköpen som mötesanläggningarna gör avser främst de ekologiska- 
och närproducerade produkterna för mat och dryck. Anledningen till de smarta inköp som 
respektive verksamhet gör beror i första hand på att undvika negativa effekter på den hållbara 
utvecklingen. Dock belyser mötesanläggningarna problematiken med att de certifierade 
produkterna kostar mer i inköp. Trots att de produkterna ofta är dyrare är det ett strategiskt beslut 
av samtliga mötesanläggningar att köpa in dessa eftersom de ser en ekonomisk lönsamhet på 
sikt.  

“Du har alltid ekonomin i åtanke när du tar ett stort strategiskt beslut som är hållbart. Antingen så är 
det en långsiktig investeringar, det måste fungera. Så den följer med lite automatiskt. Sen gör vi 
många uppoffringar för att vi tror att det ändå i det långa loppet ger vinst. “ - Kristin Lundén, 

Münchenbryggeriet.  
 

Inom den ekonomiska aspekten för hållbar utveckling är kapitaltillväxt en faktor som ingår.  
Ekonomisk vinst är avgörande för att ett företag ska kunna bidra till gynnsamma förbättringar för 
omgivningen enligt CSR. Trots att CSR enligt Grankvist (2012, s.27-41) belyser de gynnsamma 
effekter som en vinstdrivande organisation har, uppmärksammas även dess negativa effekter. 
Organisationer kan uppfattas som giriga om fokus enbart är på ekonomisk vinning, men enligt 
Strandvik är den ekonomiska vinsten den största drivkraften för anläggningar.  
I smarta inköp ingår även att inköpen ska beräknas på antalet gäster samt att anläggningarna ska 
göra större beställningar för minskning av expressleverans. Utifrån det empiriska insamlade 
materialet framkom det inte huruvida anläggningarna arbetar inom dessa områden.  

Avfall och nedskräpning 
De krav som måste uppfyllas från Svenska Möten är hårda och innebär bland annat att sortering 
måste ske på rätt sätt. Inga spår är en riktlinje som ingår i teorin The management wheel det 
innebär att organisationer bör arbeta för att minimera avfall (Raj & Musgrave (2009, s 9-10). 
Källsortering och återvinning inkluderas i vardera mötesanläggnings hållbarhetsarbete. Förr tillät 
World Trade Center att de företag som besökte mötesanläggningen fick slänga sitt avfall på 
verksamheten. Eftersom det bidrog till negativa effekter på miljön var de tvungna att skapa nya 
direktiv. Istället använder de ett externt företag som hämtar avfallet med syfte att minska på 
utsläppen. För att undvika överflödig förbrukning av både material och avfall använder de sig av 
emballage vid leveranser. På Münchenbryggeriet har det även skett en förbättring i verksamheten 
där kommunikationen kring matsortering har tydliggjorts bland gästerna. Sopsortering på 
Wenner-Gren Center bör förbättras då de anser att det har bristfälliga resurser för hantering av 
detta. Enligt teorin för hållbar utveckling bör hänsyn tas till miljöns resursanvändning samt 
vilket tillstånd miljön befinner sig i (Venera & Cîrnu, 2012). 
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Transporter  
Mötesanläggningarna är belägna centralt i Stockholms innerstad, vilket är anledningen till att 
besökarna väljer kollektiva transportmedel när de färdas till och från anläggningarna. 
Evenemangets klimatpåverkan består till 70% av besökarnas transporter enligt Larsson Salo.  
Enligt Strandvik bör kommunikationen kring transportfrågan förbättras, information kring 
transportmöjligheter bör kommuniceras ut till gästerna. Det är anläggningen som bör 
kommunicera ut råd kring transportmedel till gästerna, dock bär mötesanläggningar inte hela 
ansvaret anser Strandvik. Wenner-Gren Center erbjuder samordnade transporter med hjälp av ett 
externt företag vid namn Interbus som endast erbjuder bussar som drivs av fossilfritt bränsle. 
Även vid transporter från underleverantörer ställer Münchenbryggeriet och World Trade Center 
krav på att verksamheterna ska ha certifiering och förhålla sig till hållbar utveckling för att kunna 
bibehålla ett fortsatt partnerskap. World Trade Center har riktlinjer för hur företag får hantera 
avfall och material under vistelsen då inget får kvarlämnas på anläggningen. När detta tilläts 
bidrog det till negativa effekter på miljön. Idag använder World Trade Center ett externt företag 
som hämtar samtliga sopor i byggnaden samtidigt för att minimera utsläppen.  
 

Münchenbryggeriet använder sig av en sopleverantör som har biogas som drivmedel. De 
försöker även samordna leveranser för att använda så få som möjligt. Trots att 
Münchenbryggeriet har ställt krav på underleverantörer finner det även en viss problematik 
gällande underleverantörs val av transportmedel. Münchenbryggeriet tar endast ansvar för vilka 
effekter underleverantörer har på hållbar utveckling när de befinner sig på anläggningen. Detta 
överensstämmer med riktlinjen Plats som ingår i teorin The sustainable events management 
wheel, som innebär att mötesanläggningar måste vara förenliga med de principer och kvalitéer 
som ingår i hållbar utveckling (Raj & Musgrave 2009, s 9-10). Larsson Salo belyser vikten av att 
samtliga involverade aktörer bör ta ett eget ansvar för att arbetet för en hållbar utveckling ska bli 
så framgångsrikt som möjligt. World Trade Center ställer krav på involverade intressenter och 
underleverantörer genom att t ex ekologisk mat ska kunna levereras men upplever även en 
problematik i detta, då underleverantörer inte alltid kan tillgodose de resurserna som krävs. I 
Wenner-Gren Centers verksamhet finns inga uttalade krav på att underleverantörer och andra 
aktörer ska arbeta hållbart. 

Mat & Dryck  
Gemensamt för studiens undersökningsobjekt är att samtliga mötesanläggningar fokuserar på 
inköp och servering av närproducerad och ekologisk kost. Mötesanläggningarna belyser både 
positiva och negativa effekter med att anpassa sitt utbud av mat och dryck efter certifierade krav. 
Det finns ingen enhetlig uppfattning mellan de undersökta mötesanläggningarna om hur ett 
anpassat utbud av mat och dryck blir gynnsamt för verksamheten. En immateriell effekt som ett 
event kan orsaka är inom den ekonomiska aspekten då det bör appliceras en strategi för att 
minimera negativa effekter av ett event enligt Raj & Musgrave (2009, s.25). World Trade Center 
och Wenner-Gren Center ser valet av ett anpassat utbud från två olika perspektiv inom den 
ekonomiska aspekten.  
 
För Wenner-Gren Center är valet komplext då svenska råvaror bidrar till högre priser för kunden 
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och de samtidigt upplever att kunden inte alltid förstår värdet i det, därav upplever de att det inte 
blir en tydlig ekonomisk lönsamhet. World Trade Center anser att trots högre kostnader för 
ekologisk mat ser de en ekonomisk lönsamhet i längden för verksamheten, och utan lönsamhet i 
företaget finns det enligt CSR ingen möjlighet för företag att bidra till gynnsamma förbättringar 
för omgivningen Grankvist (2012, s.27-41). World Trade Center ser även utbudet utifrån en 
miljöaspekt och har gjort aktiva val för att minimera påverkan.  
En organisation bör ta hänsyn till välbefinnande hos människor då det utgör en del av den sociala 
aspekten inom hållbar utveckling (Grankvist 2012, s.108). Det tar Münchenbryggeriet hänsyn till 
genom sitt utbud för mat och dryck då de anser att alla besökare ska ha rätt till den kost som de 
är i behov av. Inom ramen för mat och dryck ingår det även att inte använda engångsartiklar. 
Münchenbryggeriet har nolltolerans mot engångsmaterial, som de ibland kan uppfatta som en 
svårighet då det efterfrågas av kunder. Wenner-Gren Center menar att det ingår i deras image att 
inte bruka engångsmaterial eftersom de vill framstå som moderna.  
 
Energi och klimat 
Riktlinjer för ett hållbart event är att undvika negativa effekter på den ekologiska omgivningen 
genom planering och bedömningar. Organisationens policy ska skapa en förståelse mellan 
medarbetare i organisationen samt involverade intressenter enligt Raj & Musgrave (2009, s 9-
10). Samtliga mötesanläggningar har en inkluderad miljöpolicy i organisationen.  
 
Wenner-Gren Center arbetar aktivt med att anpassa verksamheten till en fungerande miljö- och 
hållbarhetspolicy. Medarbetarna på Wenner-Gren Center är väl införstådda i policyns aspekter. 
Svanencertifering och dess uppföljning är det tillvägagångssätt verksamheten använder för att 
säkerställa att de arbetar hållbart enligt Strandqvist. För att minska och förhindra negativa 
effekter på miljön köper de även Grön el. Grankvist (2012, s.15) menar att företag bör erhålla ett 
miljömässigt ansvar för att minimera miljöpåverkan. Enligt Grankvist (2012, s.16) bör dock inte 
endast fokus vara på den miljömässiga aspekten då det finns risk att företaget inte prioriterar de 
anställdas trivsel och välmående.  
 
Både World Trade Center och Münchenbryggeriet har applicerat fungerande miljöpolicies i 
verksamheterna, Münchenbryggeriet anser dock att policyn bör förankras djupare i 
organisationen. Enligt Raj & Musgrave (2009, s 9-10) bör det finnas tydliga roller inom 
organisationsstrukturen och möjlighet till arbetsträning i dessa roller. Medarbetarna på samtliga 
anläggningar genomgår utbildningar där organisationernas hållbarhetsarbete är i fokus. För att  
arbetet för en hållbar utveckling ska resultera i gynnsamma effekter bör policies och utbildad 
personal vara en del av organisationen enligt Strandvik.  
 
Utöver mötesanläggningarnas individuella miljöpolicies arbetar de mot gemensamma krav med 
anledning av deras medlemskap i Svenska Möten och att samtliga är Svanencertifierade.  
Strukturen för hållbarhetsarbetet skiljer sig åt inom organisationerna. Münchenbryggeriet har en 
hållbarhetsansvarig i organisationen. För att följa upp att miljöpolicyn följs har de även avsett en 
hållbarhetsgrupp som består av en person från varje avdelning. World Trade Centers har 
miljödokument och miljöpolicies och tar hjälp av Prevent för att se till att arbetsmiljön samt 



 
 
 
 
 

41 

miljöpolicyn följs, den inkluderar allt från den miljömässiga till den sociala aspekten. 
Miljöpolicyn och dokumenten ska involvera personalen i hållbarhetsarbetet på World Trade 
Center och alla anställda bör vara införstådda i det. De är även noggranna med att öka 
medvetenheten hos nyanställda om hur de som verksamhet förhåller sig till miljöfrågor samt 
deras arbetssätt.  

 
“Vi måste ha miljödokument, miljöpolicy osv det är bra så att alla har koll på det. Det är ju så lätt att 
säga att ja vi är så miljövänliga men det är ju så mycket mer än bara det.” - Mikael Berglund, World 

Trade Center. 
 

Det bör finnas en strategisk ledning för att skapa en värdekedja som motiverar att lämpliga 
insatser identifieras och att de genomförda handlingarna får en större påverkan.  
Genom att ha en strategisk ledning kan verksamheter öka förståelsen för involverade aktörer, 
resurser och riktlinjer för hållbarhetens orsak och verkan enligt Raj & Musgrave (2009, s 9-10). 
Strandvik belyser vikten av ett ledarskap i organisationen och det är en avgörande faktor för 
arbetet kring en hållbar utveckling. Utifrån det empiriska materialet framkommer det inte att 
någon av verksamheterna har automatisk styrning och reglering av belysning, vatten och 
hygienartiklar.  
 
Eget område 
Kriteriet Eget område är relativt omfattande och involverar flera indikatorer som är en del av den 
sociala aspekten avseende hållbar utveckling och CSR. Indikatorerna har sin grund i 
välbefinnande, mångfald och utbildningar hos människor. Enligt Grankvist (2012, s.16) bör en 
organisation ta hänsyn till mångfald och se dess styrkor, vilket inte endast inkluderar 
organisationens anställda utan involverar även leverantörer och medborgare. Münchenbryggeriet 
arbetar med flera sociala faktorer för både personalen och gästernas skull då de strävar efter att 
vara en arbetsplats som är attraktiv och trivsam. Det sociala ansvarstagandet innebär att en 
verksamhet ska ta människors välbefinnande i aktning enligt (Grankvist 2012, s.108). 
Münchenbryggeriet vill att de anställda ska känna att de har de befogenheter som de har rätt till. 
De ser även en stor betydelse i att allas lika värde är viktigt, oavsett bakgrund och sexuell 
läggning ska alla ha samma upplevelse när de besöker verksamheten.  

“Vi tycker det också är viktigt att allas lika värde, oavsett bakgrund, sexuell läggning, alla ska ha 
samma upplevelse hos oss! Man ska inte bli särbehandlad på något sätt.” - Kristin Lundén, 

Münchenbryggeriet. 
 
Det sociala ansvarstagandet innebär enligt Grankvist (2012, s 108) att verksamheten ska främja 
människors hälsa och välbefinnande. World Trade Center arbetar för att anpassa verksamhetens 
arbetsmiljö efter enskilda individer och arbetsplatsen.Verksamheten arbetar även aktivt med 
organisationer som på olika sätt stöttar människor i utsatta situationer. Både World Trade Center 
och Münchenbryggeriet har mångfunktionell utformning på deras faciliteter då de låter 
välgörenhetsorganisationer nyttja deras lokaler utan kostnad, på så sätt kan det ses som en 
återvinning av tjänster och faciliteter enligt Raj & Musgrave (2009, s 9-10). 
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“Vi samarbetar med lite olika organisationer, vanligaste är väl att man skänker pengar till BRIS eller 
ja standard för att må bra ungefär. Men vi försöker göra lite mer då jag har flera olika pågående 

projekt, ett som är lite kul är att ett av världens fattigaste länder i Afrika är Malawi och där har vi ett 
samarbete med en tjej som åker fram och tillbaka” - Mikael Berglund, World Trade Center Stockholm 

 
Venera & Cîrnu (2012) menar att den sociala aspekten bland annat ska främja social trygghet, 
det tar Wenner-Gren Center i beaktning då de årligen samarbetar med Stadsmissionen som de 
bidrar med ekonomiska resurser till genom att skänka en viss andel av verksamhetens intäkter. 

Lokalerna på Wenner-Gren Center är inte tillgänglighetsanpassade för rullstollsburna. Strandvik 
menar att verksamheter som inte förhåller sig till den sociala aspekten och tar hänsyn till 
jämställdhet och tillgänglighet, behöver utveckla sitt arbete för att behålla sin position på 
marknaden. Enligt Larsson Salo riskerar verksamheten att betraktas som omodern om de inte 
aktivt arbetar med den sociala aspekten och det kan vara en anledning för besökaren att 
ifrågasätta verksamheten.  

Larsson Salo anser att det finns ett stort fokus kring den sociala aspekten, och enligt Venera & 
Cîrnu (2012) är humankapital en aspekt som bör beaktas inom hållbar utveckling. På Wenner-
Gren Center främjas det humana kapitalet för de anställda genom utbildningar. Utbildningarna 
fokuserar främst på att öka medvetenheten inom de olika dimensionerna i hållbarhetsarbetet. 
Wenner-Gren Center anordnar även temaveckor för de anställda där fokus är att utbilda 
personalen, vilket det har gemensamt med Münchenbryggeriet. En intern hållbarhetsvecka 
anordnas av Münchenbryggeriet för verksamhetens personal. Avseende utbildningen på World 
Trade Center sker det i samband vid nyanställningar där de noggrant lär ut hur verksamheten 
arbetar kring miljöfrågor. Det är kunskapen som är en avgörande faktor för ett arbete kring 
hållbarhet enligt Larsson Salo. Dock menar Strandvik att förse personalen med utbildningar är en 
brist som förekommer i hela organisationen.  

5.2 Fyra nivåer av engagemang inom hållbar utveckling  

 

Fig 15. Fyra nivåer av engagemang inom hållbar utveckling  

Grundläggande nivå 
Ingen av studiens undersökta mötesanläggningar placerades i den grundläggande nivån. Enligt 
Payne och Raiborn (2001) innebär denna nivå att en organisation inte avsätter ekonomiska 
resurser, utöver det som står i lagen, för en hållbar utveckling. Organisationens chefer ser även 
att de ekonomiska resurserna för en hållbar utveckling anses vara en onödig kostnad snarare en 
investering. 
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De som i dagsläget är genomförbart: 
Enligt Payne & Raiborn (2001) befinner sig företag som engagerar sig i miljöfrågor eller 
miljövänliga aktiviteter i denna nivån. Både World Trade Center och Wenner-Gren Center 
placeras inom denna nivå då båda verksamheterna arbetar med miljöfrågor som de engagerar sig 
i samt följer miljöpolicies. 

Wenner-Gren Center anser att hållbarhetsarbetet är viktigt och att verksamheten riskerar 
att uppfattas som omodern om de inte arbetar hållbart. Engagemanget inom miljöfrågor kan 
dock bero på att organisationen vill minska på kostnader eller förbättra organisationens image 
enligt Payne och Raiborn (2001). Wenner-Gren Center menar att hållbarhetsarbetet delvis 
handlar om att tillhandahålla en särskild image och att hållbarhetsarbetet är viktigt ur en 
marknadsföringsaspekt eftersom de annars kan riskera att förlora kunder.  Wenner-Gren Center 
anser att det är ekonomiskt hållbart för de som verksamhet att arbeta för en hållbar utveckling 
eftersom de inte slänger lika mycket, det är även det de vill uppnå med hållbarhetsarbetet. Payne 
och Raiborn (2001) anser dock att en förbättring av intäkter och minskning av kostnader är 
felaktiga skäl avseende att arbeta för en hållbar utveckling.  
 
World Trade Center har policys som de följer upp med hjälp av ett externt företag vid namn 
Prevent. I dessa policies ingår allt som berör arbetsmiljön och därmed även miljöfrågor. 
Utöver detta har World Trade Center även miljödokument och miljöpolicies som all personal 
måste vara införstådda i. Vid nyanställningar är de även noga med att integrera personalen i 
hur de förhåller sig till miljöfrågor. World Trade Center anser att deras hållbarhetsarbete 
påskyndar utvecklingen för verksamheten, och enligt Payne och Raiborn (2001) är det positiva 
effekter som får organisationer att engagera sig i miljöfrågor. Larsson Salo anser att företags 
hållbarhetsarbete dock inte behöver etableras till fullo utan istället kan de arbeta utifrån de 
förutsättningar de har.  
 
Praktik nivå: 
Enligt Payne och Raiborn (2001) innebär denna nivå att organisationer ser att det finns en positiv 
effekt av att organisationen är delaktiga i arbetet för att gynna miljön. Organisationer som 
befinner sig i denna nivå fokuserar på att verksamhetens effekter ska gynna miljö, medan mindre 
fokus är på vilka kostnadsföljder arbetet har och på organisationens image. För organisationer i 
denna nivå ska hållbarhet vara ett välkänt begrepp och sträva mot ett effektivt arbete för miljön 
(Payne och Raiborn, 2001). Ingen av de mötesanläggningarna som har undersökts har placerats i 
denna nivån.  

Teoretisk nivå:  
Enligt Payne och Raiborn (2001) innebär denna nivå att organisationer ser hållbar utveckling 
som en självklarhet och som finns med i deras vardagliga arbete. I denna nivå placerades 
Münchenbryggeriet då de ser hållbarhet som en viktig fråga samt att deras vision är att bli 
Sveriges mest hållbara mötesplats. Münchenbryggeriets arbete för en hållbar utveckling är till 
exempel att det har nolltolerans mot engångsartiklar, de ställer krav på sina underleverantörer att 
certifiera sig, de har lagt upp en plan för 2018 om hur de bland annat kan utöka sitt ekologiska 
sortiment. Münchenbryggeriet engagerar sig även i olika nätverk som till exempel GMIC som 
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ska utveckla och belysa hållbarhetsfrågor för mötes- och eventindustrin. Detta är en viktig aspekt 
för att utveckla framgång och vinst inom industrin. Payne och Raiborn (2001) anser att denna 
nivå tillhör organisationer som söker sig till olika certifieringar i en viss standard. 
Münchenbryggeriet har en tanke om att börja använda sig av ISO och gå igenom alla deras krav 
och ta del av deras checklistor, utöver de certifieringar som de har i dagsläget.  

5.3Konsumentperspektiv 
5.3.1 Resultat av intervjuer 
Utifrån intervjun med de informanter som har besökt en mötesanläggning påvisades det att de 
har besökt mötesanläggningar i arbetsrelaterades syfte. Informanterna kunde identifiera specifika 
krav och preferenser som företagen de är anställda vid utgick från vid val av mötesanläggning, 
ett av kraven var att mötesanläggningen ska vara lättillgänglig men det fanns inget krav på att 
anläggningen ska arbeta hållbart. I intervjuerna framkommer det att samtliga informanter anser 
att det är viktigt att mötesanläggningar arbetar hållbart och att detta bör kommuniceras ut bättre 
till besökarna. Detta på grund av att de kan ha stor påverkan på miljön, samt att det är ett bra sätt 
för verksamheterna att inspireras och lära andra organisationer hur de kan arbeta för en hållbar 
utveckling.  

“De måste våga satsa eftersom det handlar om vår framtid och vår planet” - Maria Andersson 
 

Utifrån intervjuerna med respektive informant framkom det att kommunikationen gällande 
hållbarhetsarbetet var bristfällig. Informanterna upplevde att det inte var tydligt varken 
fysiskt på plats eller på mötesanläggningarnas hemsidor. Dock belyste informanterna att 
kommunikationen kring hur mötesanläggningarna arbetar med ekologisk och 
närproducerad mat och dryck var tydlig. Informanten som besökt Wenner-Gren Center 
upplevde att det var svårt att tolka huruvida mötesanläggningen arbetar för en hållbar 
utveckling då det endast kommuniceras vid utbudet av mat och dryck. Informanten som 
besökt World Trade Center instämmer och menar att det bör bli tydligare på plats hur de 
arbetar för en hållbar utveckling. Informanten från Münchenbryggeriet upplevde att 
lokalerna var stora och kalla vilket hon uppfattade var ett resultat av verksamhetens 
hållbarhetsarbete. Enligt Larsson blev det dock kontraproduktivt då det inte uppskattades 
av gästerna. Medvetenheten gällande innebörden av begreppet hållbar utveckling varierade 
bland de tre informanterna, men samtliga hade en kännedom om de olika aspekterna inom 
hållbar utveckling. Strandvik och Larsson Salo anser att det är av stor vikt att det finns en 
samverkan mellan de olika aspekterna inom hållbar utveckling. Hållbar utveckling bör 
enligt Larsson Salo även appliceras i en organisation där ingen av aspekterna konkurrerar 
ut varandra.  

Enligt Forsberg, besökare på Wenner-Gren Center, bör företag ha ett ansvarstagande för vilka 
effekter de orsakar på den hållbara utvecklingen. Forsberg belyser dock vikten i den sociala 
aspekten och anser att den är av störst vikt då denna aspekt inkluderar jämställdhet och att alla 
behandlas lika. Larsson instämmer att den sociala aspekten bör vara viktigast för 
mötesanläggningar då verksamheterna är beroende av besökare. Dock anser Larsson att den 
miljömässiga aspekten är viktigast inom hållbar utveckling. Strandvik menar att klimatfrågan har 
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fått ett ökat intresse men menar att företag har börjat visa mer uppmärksamhet avseende den 
sociala aspekten. Dock menar Strandvik att olika aspekter inom hållbar utveckling har varierande 
betydelse beroende på den omgivning som verksamheten befinner sig i.  
 
5.3.2 Resultat av enkätundersökning 
Utifrån sammanställningen av enkätundersökningen framkom det att åldersfördelningen var 
varierande medan deltagandet av respondenter övervägande bestod av kvinnor. En majoritet av 
respondenterna hade besökt andra mötesanläggningar ut över studiens tre utvalda 
undersökningsobjekt. Av studiens undersökningsobjekt var Münchenbryggeriet och World Trade 
Center de anläggningar som flest hade besökt. Detta är dock inget som har någon särskild 
betydelse för slutsatserna då huvudsyftet med enkätundersökningen var att undersöka om det 
fanns en efterfrågan på mötesanläggningar som arbetar för en hållbar utveckling. 
 
Strandvik berättar att det har skett en ökning på kundernas krav kring att företag ska arbeta för 
hållbarhet och att de bör anpassa sitt arbete till miljön. Enkätundersökningen visade tydligt att 
det finns en efterfrågan hos konsumenter på att mötesanläggningar ska arbeta för en hållbar 
utveckling. Majoriteten av respondenterna ansåg att det är viktigt att mötesanläggningar arbetar 
aktivt för en hållbar utveckling. Det fanns en jämn fördelning av 10 respondenter som svarade 
“Nej” och “Jag vet inte” på denna fråga medan övervägande 60 respondenter svarade “Ja”.  
Till skillnad från Strandvik och resultat från enkäten anser Larsson Salo att det inte finns en 
efterfrågan från besökare att ett event ska vara hållbart, dock bör event förhålla sig till hållbar 
utveckling för att vara kvar på marknaden.  

Majoriteten av respondenterna ansåg att den miljömässiga aspekten var den viktigaste, men 
resultatet visade att samtliga aspekter hade fått en viss svarsfrekvens. Av respondenterna svarade 
den övervägande delen att det fanns en ovisshet gällande hur mötesanläggningar arbetar för en 
hållbar utveckling. Den miljömässiga aspekten var den aspekt som de flesta respondenter 
upplevde tillämpades i mötesanläggningarnas arbete. Enligt Larsson Salo har den miljömässiga 
aspekten fått större uppmärksamhet och enligt Strandvik har kundernas krav på ett miljöanpassat 
arbete ökat. Den ekonomiska aspekten var den aspekt som respondenterna uppfattade att 
mötesanläggningar tillämpades minst. 

Slutligen ansåg majoriteten av respondenterna att de inte har möjlighet att påverka 
mötesanläggningarnas arbete för en hållbar utveckling. Det var dock en relativt jämn fördelning 
av respondenter som ansåg att de hade påverkan och de som ansåg att de inte hade det, 29 
respondenter ansåg att de inte hade en påverkan medan 28 ansåg att hade det. Resterande 13 
svarade att de inte visste. 
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6. Slutsats och diskussion 
Avsnittet kommer att presentera den slutsats som skribenterna kommit fram till utifrån 
frågeställningarna. Det tidigare analyserade materialet ligger till grund för slutsatserna. 

Hur arbetar mötesanläggningar för hållbar utveckling? 
Efter analys av det empiriska materialet utifrån studiens teoretiska referensram kan det 
konstateras att samtliga mötesanläggningar har ett arbetssätt som förhåller sig till hållbar 
utveckling. Med utgångspunkt från den checklista som har framtagits och som har använts i teori 
och analys kunde skribenterna mäta mötesanläggningarnas hållbarhetsarbete. Checklistan som 
utgår från särskilda indikatorer påvisar att samtliga mötesanläggningar förhåller sig till de 
miljömässiga, sociala- och ekonomiska aspekterna. Trots att mötesanläggningarna arbetar för en 
hållbar utveckling inom samtliga aspekter kan det konstateras att det skiljer i hur bred 
utsträckning de är villiga att anpassa verksamheten efter hållbar utveckling. Brist på kunskap och 
engagemang samt organisationsstruktur var tre faktorer som skribenterna har identifierat för hur 
effektivt arbetet är. Utifrån studiens empiriska material och teorier har skribenterna kunnat dra 
dessa slutsatser. Dock för att kunna analysera materialet mer djupgående avseende 
mötesanläggningarns hållbarhetsarbete skulle studien kunna dra nytta av ett bredare metodval, 
genom exempelvis observationer på respektive mötesanläggning samt intervjuer med besökare 
och anställda. 
 
Organisationsstrukturen inom de olika mötesanläggningarna ser olika ut, Münchenbryggeriet 
har en ansvarig hållbarhetschef medan World Trade Center och Wenner-Gren Center inte har 
någon särskild ansvarig för hållbarhetsarbetet. Efter analys av det empiriska insamlade 
materialet uppmärksammades det att World Trade Center och Wenner-Gren Center till största 
del fokuserade på den miljömässiga aspekten. Den sociala och ekonomiska aspekten 
involverades inte i lika stor utsträckning och det var inget som representanterna från dessa två 
anläggningar uppmärksammade. Även Larsson, informant från Münchenbryggeriet upplevde att 
de behöver uppmärksamma hållbarhetsarbetet mer till besökarna då hon uppfattade det som 
otydligt. De områden som var mest synliga enligt Larsson var främst i restaurangdelen där det 
framkom tydligt att mat och dryck var närproducerad och säsongsodlad. 
 
Det är negativt med att inte involvera den sociala- och ekonomiska aspekten då det kan vara på 
bekostnad av de anställdas trivsel och välmående. Anledningen till att inte involvera samtliga 
aspekter i sitt arbetssätt anser skribenterna kan bero på att det finns bristfällig kunskap i vad 
hållbar utveckling involverar. Den bristfälliga kunskapen och organisationsstrukturen upplever 
skribenterna är interrelaterade och i ständig påverkan av varandra, vilket kan ha en effekt på 
arbetet för hållbar utveckling.  
 
Trots att organisationsstrukturen ser annorlunda ut har anläggningarna liknande arbetssätt då 
samtliga är certifierade enligt Svanens krav och medlemmar i Svenska möten, vilket innebär att 
de måste förhålla sig till samma krav. Dock anser skribenterna att engagemang är den avgörande 
faktorn för hur betydelsefullt hållbarhetsarbetet kommer vara i verksamheten. Efter analysen 
framkom det att större tyngd bör läggas på den sociala och ekonomiska aspekten, framförallt 
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inom Wenner-Gren Center och World Trade Centers organisation. En åtgärd som bör prioriteras 
är att mötesanläggningarna ska få större kunskap inom området för att kunna utveckla en 
verksamhet som har positiva effekter på alla aspekter inom hållbar utveckling.  
 
Detta kan göras i form av att utveckla en tjänst som är ansvarig inom detta område.  
Som tidigare nämnt har Münchenbryggeriet denna form av arbetssätt vilket har visats är lönsamt 
för verksamhetens arbete för en hållbar utveckling då alla aspekter inkluderas. Samtliga 
mötesanläggningar uttryckte att deras verksamhet förhåller sig till ett arbete för en hållbar 
utveckling. De informanter som intervjuades upplevde dock att hållbarhetsarbetet inte 
kommunicerades ut tydligt och att det var svårt att märka av, både fysiskt på plats och via 
marknadsföring. Utöver effekterna på hållbar utveckling kan detta arbete även anses vara en 
marknadsföringsstrategi och en konkurrensfördel gentemot andra företag. Skribenterna tror 
därför att det kan bidra till en ökad MICE-industri i Sverige då fler företag influeras till ett 
hållbart arbetssätt.  
 
Finns det en efterfrågan hos potentiella kunder att mötesanläggningar ska arbeta hållbart? 
Den insamlade datan från enkätundersökningen och intervjuerna med de tre informanterna som 
besökt en mötesanläggning visade att det finns en efterfrågan på att mötesanläggningar ska 
arbeta hållbart. Trots att enkätundersökningen påvisardeatt det finns en efterfrågan kan det enligt 
intervjuerna med informanterna från vardera verksamhet konstateras att hållbarhet inte är en 
preferens i beslutsprocessen vid val av anläggning.  
Det finns argument som stödjer båda resultaten då Strandvik menar att det finns ett kundkrav på 
att mötesanläggningar bör arbeta för en hållbar utveckling. Medan Larsson Salo anser att det inte 
finns en efterfrågan varken från besökare eller samhället, och att det inte är en del av 
beslutsprocessen. Majoriteten av respondenterna ansåg att den miljömässiga aspekten var den 
viktigaste, vilket kan vara en förklaring till att denna aspekt fick störst fokus hos de tre 
mötesanläggningarna då de ständigt strävar efter att möta kundernas behov.  
 
Vilka utmaningar och möjligheter finns för mötesanläggningars arbete för en hållbar 
utveckling?   
Samtliga mötesanläggningar upplevde att verksamhetens ekonomi försvårar arbetet för en 
hållbar utveckling då miljömärkta produkter och certifieringar genererar i högre kostnader för 
verksamheten. Strandvik anser att ett förhållningssätt som inkluderar samtliga aspekter är en 
utmaningar som anläggningar står inför. Münchenbryggeriet, World Trade Center och 
Wenner-Gren Center tror att hållbarhetsarbetet kommer vara aktuellt även i framtiden. Genom 
mer kunskap tror skribenterna att det finns goda förutsättningar för att arbetet ska bli mer 
gynnsamt inom alla aspekter. Skribenterna tror att om fler anläggningar applicerar ett 
hållbarhetsarbete kommer det resultera i att industrin influeras, då en efterfråga har identifierats 
och det finns en ekonomisk lönsamhet. För att få fler mötesanläggningar att arbeta hållbart bör 
den ekonomiska lönsamheten belysas, Strandvik menar att lönsamhet är det som driver företag 
att arbeta hållbart. Den ekonomiska aspekten inom hållbar utveckling kan vara ett verktyg för att 
väcka intresset hos fler mötesanläggningar.  
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Dock genom att påvisa lönsamhet som hållbarhetsarbetet genererar i kan det leda till att fler 
verksamheter vågar att satsa mer och inte endast ser ekonomiska begränsningar.  
 
För att uppnå lönsamhet är balans mellan de olika aspekterna av stor vikt för att de har en stark 
relation till varandra. Genom att se relationen mellan de olika aspekterna skapas även en 
förståelse för hur de olika aspekterna kan samverka och stärka arbetet.  
Även om hållbarhetsarbetet kan vara lönsamt är det viktigt att företag inte drivs av att arbeta 
hållbart endast på grund av ekonomisk vinst. Strandvik tror att intresset för hållbarhetsarbete 
kommer att öka i framtiden och bli allt viktigare.  
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7. Förslag till framtida forskning 
Efter studien kan skribenterna konstatera att hållbar utveckling är integrerat i mötesindustrin och 
att det finns en tydlig efterfrågan från besökare. Olika parametrar som påverkar 
mötesanläggningars arbete för en hållbar utveckling har konstaterats. Det kan därför vara 
intressant för framtida forskning att studera vilka parametrar som påverkar mötesanläggningar 
som är belägna i en rural miljö eller med andra förutsättningar än de som undersökts i den här 
studien, t ex mindre anläggningar. I studien undersöktes endast anläggningar som är certifierade, 
det kan därför vara intressant att undersöka anläggningar som inte har några certifieringar då det 
eventuellt skulle leda till andra resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till representanterna från mötesanläggningarna 
1. Vad är ditt arbetsområde? 
2. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
3. Vilket är huvudsegmentet av konferensgäster? 
4. Hur stort antal människor är vanligast på era konferenser? 
5. Vilka viktiga aspekter ingår i planeringen inför konferenser? 
6. Vad innebär hållbar utveckling för er som företag? 
7. Arbetar ni för att vara en hållbar konferensanläggning? 
8. Har ni en fungerande miljö/hållbarhetspolicy? (en miljöpolicy ska t ex innehålla: krav på 
källsortering, användning av miljömärkta rengöringsmedel, energibesparing av ljus och värme, 
inköp av miljövänlig el med mera) 
9. Hur ser ni till att dessa krav (policyn) följs? Har ni någon uppföljning? 
10. Har ni några miljöcertifikationer? Vad innebär dom? 
11. Ställer ni krav på att intressenter och involverade aktörer arbetar på ett hållbart sätt? 
12. Finns det några etablerade samarbeten mellan er och någon/några miljöorganisation? 
13. Vilka åtgärder används för att minska och förhindra negativa effekter på hållbarheten? 
14. Anser du att det är viktigt att marknadsföra ett eventuellt miljöarbete till gästerna/kunderna? 
15. Upplever ni att ni har ansvar över gästernas miljöpåverkan under vistelsen? 
16. Upplever ni att det finns en efterfrågan på konferenser som arbetar hållbart? 
17. Vad önskar ni att åstadkomma med ett arbete för en hållbar utveckling? 
18. Anser du att några förbättringar behöver utföras? 
19. Hur ser ni på framtiden när det gäller att arbeta för att vara en hållbar konferens? 
20. Skulle du vilja tillägga något i intervjun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. Intervjufrågor till Simon Strandvik och Malin Larsson Salo 
1. Vad är ditt arbetsområde? 
2. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
3. Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
4. Anser du att det är viktigt för företag vid möten och evenmang att arbeta för en hållbar 
utveckling? Om ja, förklara gärna varför. 
5. Anser du att det är ett problem idag med konferensanläggningar som inte driver ett hållbart 
arbete? 
6. Kan du identifiera de mest frekventa problemen som förekommer hos konferensanläggningar? 
7. Upplever du att det finns en efterfrågan på konferenser som arbetar hållbart? 
8. Vilken aspekt anser du är viktigast för ett hållbar arbete? 
9. Hur ser strategierna/vägen ut för att nå miljöcertifiering? 
10. Har du sett någon förändring över tid gällande hur konferensanläggningar arbetar för hållbar 
utveckling? 
11. Anser du att konferensanläggningar säger sig arbeta hållbart men inte gör det i praktiken? 
Om ja, hur märks det? 
12. Skulle du vilja tillägga något i intervjun?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. Intervjufrågor till besökare 

1. Berätta lite om dig själv 
2. Inom vilken bransch arbetar du? 
3. I vilket syfte besöker du mötesanläggningar? 
4. Finns det någon specifik mötesanläggning som ni brukar besöka? 
5. Har du någon uppfattning om vilka preferenser som ev. kan finnas inför valet av 
mötesanläggning? 
6. Inför bokning av mötesanläggning - har du någon uppfattning om hållbarhet är ett krav på val 
mötesanläggning? Om ja, ge gärna exempel. 
7. Hur brukar ni transportera er till mötesanläggningar? Tänker ni hållbart inom denna fråga, 
med t ex miljövänliga transportmedel (samåkning, tåg etc)? 
8. Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
9. Känner du till vilka aspekter som ingår i hållbar utveckling? 
10. Anser du att någon aspekt är viktigare än den andra? 
11. Tycker du att det är viktigt att mötesanläggningar arbetar hållbart? 
12. Har du märkt av mötesanläggningarnas hållbarhetsarbete? Specificera gärna vad du 
uppmärksammade. 
13. Har du upplevt att mötesanläggningen  har haft en bra planering för sitt hållbarhetstänk? 
(Sophantering, logistik, mat & dryck) 
14. Upplever du att mötesanläggningar kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete till 
kunderna/besökare innan besöket? (T ex hemsida, sociala medier & broschyrer) 
15. Upplever du att mötesanläggningar kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete till 
kunderna/besökare fysiskt på plats? (Skyltar, informationsblad, att de anställda berättar) 
16. Hur tycker du att mötesanläggningar ska förhålla sig till hållbarhetsarbete? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4. Samtyckesavtal 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur konferensanläggningar arbetar för 
en hållbar utveckling. Uppskattad tid för intervjun är ca 30 minuter och kommer att spelas in. 
Materialet från intervjun kommer endast att användas i denna studien. Uppsatsen kommer att 
redovisas för handledare, examinator och kurskamrater i maj 2018. Arbetet kommer sedan lagras 
i databasen DiVA och kommer att finnas tillgängligt för utomstående. Din roll som respondent 
blir att svara på frågor som berör ämnet, du väljer själv hur ingående du vill svara på vardera 
fråga. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas oavsett anledning. Jag 
samtycker att bli intervjuad och att intervjun spelas in.   
       
  

• Jag samtycker att denna information publicera i en elektronisk databas och att materialet 
analyseras i forskningssyfte.  
 
 

• Jag samtycker att mitt namn, yrkestitel och organisation publiceras.  
   

        
      
Jag har läst igenom och förstått ovanstående text och samtycker härmed. 
      
Namn ________________________________________________________________  
Ort & datum ________________________________________________________________ 
Underskrift__________________________________________________________ 
 
 
     
 
 
 
 
 
    

        
 
 
 

 
 
 
 



 

Bilaga 5. Enkätundersökning 
1. Vilket kön identifierar du dig med? 
2. Ålder? 
3. Vilken/vilka av följande mötesanläggningar har du besökt? 
4. Hållbar utveckling består av social, miljö och ekonomiskhållbarhet. Vilken av dessa delar 
tycker du är viktigast? 
5. Uppfattade du att mötesanläggningen du besökt arbetade för en hållbar utveckling? 
- Om ja, inom vilka aspekter inom hållbar utveckling märktes det? 
6. Är det viktigt för dig som besökare att mötesanläggningen aktivt arbetar för en hållbar 
utveckling? 
7. Anser du som besökare att du kan påverka mötesanläggningens arbete för en hållbar 
utveckling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


