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Abstract 
 

The purpose of this thesis was to examine the interest for a sustainable certification when 

arranging events. The thesis is based on a quantitative method, where the authors did fifty 

telephone interviews with companies included in the event business. Theories that has been 

the basis of this examination is; sustainable development, event management, altruism and 

competition strategies. The material in the empiric chapter consists of crosstabs and graphs, 

formed by the statistical data from the survey. The authors have tried to connect the theories 

with the empirical result in the final analyze.  

 

Furthermore, the outcome of the survey has been discussed in the chapters for analyze and 

results. The authors have seen an interest from the interview objects to apply a sustainable 

certification when arranging events, even though it does not exist. The examination has also 

been discussed in another point of view, is the interest based on a moral or an economic 

perspective? The authors think that companies interested in a sustainable certification, are 

interested even if it leads to higher costs for the business. Companies that are not interested in 

the certification, thinks that costs are the primary reason for this.  
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Nyckelord 
 

Event, certifiering, hållbar utveckling, turism.  

 

Sammanfattning 
 

Denna undersökning har haft i syfte att undersöka om det finns ett intresse hos företag i 

eventbranschen att implementera en hållbarhetscertifiering. Uppsatsen baseras på en 

kvantitativ metod, där författarna har intervjuat femtio företag per telefon. Teorier som har 

legat till grund för undersökningen har berört hållbarhetsbegreppet, event management, 

altruism och konkurrensstrategier. Det empiriska materialet består av tabeller och diagram 

utifrån den insamlade statistiska datan. Författarna har i analysen kopplat antagna teorier med 

det empiriska resultatet.  

 

I analys- och resultatkapitel diskuteras utkomsten av undersökningen och att det finns ett 

intresse för en hållbarhetscertifiering inom eventbranschen, trots att denna ännu inte finns 

utformad. Det har även diskuterats om intresset är baserat på ett moraliskt eller ekonomiskt 

perspektiv. Författarna har kommit fram till att de företag som är intresserade av en 

certifiering är detta oavsett om hållbarhetscertifieringen skulle komma att kosta mer för 

verksamheten. De företag som däremot inte är intresserade av en hållbarhetscertifiering, har 

bland annat nämnt kostnader som en anledning till detta.  
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet presenteras; bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte, 

avgränsningar samt definitioner. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Brundtlandrapporten, eller Our Common Future som den också kallas, antogs av FN:s 

Världskommission för miljö och utveckling 1987. Redan då fanns ett intresse för 

utvecklingsfrågor gällande miljö och dess samband med ekonomi, vilket utmynnade i det idag 

välkända begreppet hållbar utveckling.
1
 För att nå målen med den hållbara utvecklingen i 

världen framtogs handlingsprogrammet Agenda 21 under Riokonferensen 1992. 180 stater 

deltog i denna konferens som hölls utav FN. Agenda 21 grundades med utgångspunkten att 

den globala problematiken gällande hållbar utveckling skulle tas ned på lokal nivå. Innan 

Agenda 21 grundades så innefattades begreppet hållbar utveckling av dimensionerna miljö 

och ekonomi, vidareutvecklingen gjorde dock att begreppet ytterligare utökades med en social 

dimension.
2
  

 

Idag är fokuseringen på hållbar utveckling viktigare än någonsin, detta gäller såväl produkter, 

tjänster och service. Detta har tydligast framställts genom den uppmärksammade mediala 

debatten, som dock mest har inriktats mot miljön. Även inom turismbranschen har 

fokuseringen på hållbar utveckling kommit att bli betydelsefull. I Sverige utgörs denna 

fokusering främst inom ekoturism, där Ekoturismföreningen och dess certifiering Naturens 

Bästa är väl etablerade
3
.  Naturens Bästa har i huvudsaklig uppgift att godkänna och certifiera 

arrangörers olika arrangemang
4
.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Idag finns olika typer av certifieringar, däribland Naturens Bästa vilka certifierar arrangemang 

inom naturturism
5
. Författarna har sett en brist i avsaknaden av en certifiering för det hållbara 

eventet och vill därför ta reda på om det finns ett intresse för detta bland företag i branschen. 

Vidare anser författarna att det skulle vara positivt för företagen att ha en egen 

hållbarhetscertifiering. Anledningen till att en hållbarhetscertifiering skulle behövas inom 

eventbranschen är att alla medparter, såväl aktörer som konsumenter, ska kunna få en inblick i 

vad eventet och den uppdragsgivande organisationen står för, utifrån en hållbarhetssynpunkt.    

 

1.3 Problemformulering 

 

 Finns det ett intresse hos företag i eventbranschen för en egen hållbarhetscertifiering?  

 

 Kan en hållbarhetscertifiering implementeras i ett eventföretag? 

 

 Är intresset för en hållbarhetscertifiering en moralisk eller ekonomisk fråga för företagen? 

                                                 
1
 http://www.ne.se/kort/brundtlandrapporten 2009-04-08 

2
 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/agenda21 2009-04-08 

3
 http://www.ekoturism.org/naturensbasta/index.asp 2009-04-08 

4
 http://www.naturensbästa.se/nb/index.asp 2009-04-20 

5
 http://www.naturensbästa.se/nb/index.asp 2009-04-20 

http://www.ne.se/kort/brundtlandrapporten
http://www.ne.se/l%C3%A5ng/agenda21
http://www.ekoturism.org/naturensbasta/index.asp
http://www.naturensb�sta.se/nb/index.asp
http://www.naturensb�sta.se/nb/index.asp
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1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om företag i eventbranschen är 

intresserade av en hållbarhetscertifiering, och i sådana fall om intresset grundar sig på ett 

moraliskt eller ekonomiskt perspektiv. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

I uppsatsen förekommer det avgränsningar angelägna för metod-, teori- och empiriavsnitten. I 

metodavsnittet avgränsar författarna sig i datainsamlingsmetoden från alla andra sökmotorer 

än Retriever Business. I urvalet för den primära datan har författarna avgränsat sin sökning i 

Retriever Business till; alla län i Sverige, alla bolagsformer, endast företag med en omsättning 

på minst 500 000 kronor per år samt företag med en bolagsordning som innehåller sökordet 

event.   

 

Författarna avgränsar sig till att utföra undersökningen ur ett producentperspektiv. Med detta 

menas att enbart undersöka producenter av event - inte uppdragsgivare eller konsumenter.   

 

I teoriavsnittet behandlar författarna hållbarhetsbegreppet på ett annat sätt än hur det 

framställs i den litteratur som har använts. Enligt nytillkommen kännedom bör ytterligare en 

dimension i hållbarhetsbegreppet anammas. Denna dimension är kultur, vilken förklaras 

senare i teoriavsnittet. I detta avsnitt har författarna även valt att använda figurer på dess 

ursprungliga språk för att undvika tolkningsproblematik som en översättning hade kunnat 

åstadkomma.  

 

I empiriavsnittet har författarna valt att i de egenkonstruerade tabellerna och diagrammen 

använda sig utav det engelska språket. Detta för att resultaten ska kunna visas upp för olika 

nationaliteter, bland annat i samband med den forskningskonferens som kommer att äga rum 

på Södertörns högskola hösten 2009.  

 

1.6 Definitioner 

 

1.6.1 Event  

En uppenbar definition för innebörden av event finns inte i dagsläget. Däremot utgör vissa 

beståndsdelar av själva eventet någon slags definition. Generellt brukar det sägas att event är 

tillfälliga – och att varje event är en unik blandning av varaktighet, sättning, ledning och 

människor
6
.   

 

1.6.2 Eventföretag 

Med eventföretag menar författarna företag som i någon bemärkelse är involverade i det 

specifika eventets produktion. Exempel på dessa kan vara verksamheter inom; ljud- och ljus, 

restaurang och catering, event- och kommunikationsbyråer.    

 

 

 

 

                                                 
6
 Getz, D., 1997, s. 4.  
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2. Metod 
 

I metodkapitlet presenteras; samhällsvetenskaplig forskning, vetenskapsteori, 

datainsamlingsmetoder, tillvägagångssätt samt analysmetod.    

 

2.1 Samhällsvetenskaplig forskning  

 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns olika faktorer som påverkar hur 

forskningen genomförs. Dessa faktorer är teori, kunskapsteori, ontologi, värderingar samt 

praktiska hänsyn.
7
  

 

Teori förklaras framför allt som observerade regelbundenheter. Med andra ord ska teorin som 

avses, avspegla forskningsfrågan.
8
 De olika förklaringsinriktningarna mellan teori och empiri 

kallas för deduktiv och induktiv teori. Deduktion bygger på att teorin avgör vilka 

observationer/resultat som ska göras, medan inom induktion så är det forskningsresultatet som 

är teorin. Deduktion riktas mot den kvantitativa forskningen, medan induktion riktas mot den 

kvalitativa forskningen.
9
  

 

Den kunskapsteoretiska frågeställningen handlar om vad som ska räknas som kunskap inom 

ett forskningsområde. En tankeinriktning inom kunskapsteoretiska frågeställningar är 

interpretativism. Denna förklarar och ska ta hänsyn till skillnaderna som uppstår mellan 

människor och naturvetenskapens studieobjekt.
10

  

 

Ontologi berör vad som finns och hur det uppfattas. Inom de ontologiska frågeställningarna 

finns två viktiga huvudinriktningar; objektivism som hör till den kvantitativa forskningen 

samt konstruktionism som hör till den kvalitativa forskningen. Objektivism innebär att det vi 

möter ligger utanför människans intellekt och kan därför inte påverkas. Konstruktionism 

innebär å andra sidan att det människan möter är i ständig förändring och kan påverkas.
11

  

 

Värderingar är något som aldrig kan vara neutralt. Forskarens erfarenheter kommer alltid att 

avspegla sig i forskningen. Om forskaren låter värderingar styra alltför mycket i sin forskning 

blir således inte forskningen värderingsfri. Praktiska hänsyn har till stor del att göra med 

metodval och tillvägagångssätt. Finns det tidigare forskning i ämnet? Utifrån insamlat 

material avgörs hur undersökningen fortlöper.
12

 

 

2.2 Vetenskapsteori - Kvantitativ metod 

 

Då ämnet för denna uppsats, certifiering för hållbara event, inte är utforskat ännu behövs mer 

forskning på ämnet. Författarna har därför använt sig av en kvantitativ metod och utfört en 

explorativ studie för att mäta intressets utbredning för fenomenet hållbarhetscertifiering i den 

sociala verkligheten.
13

 I och med detta behövs ett större representativt urval av intervjuobjekt 

än om man skulle använda sig utav en kvalitativ metod. Utifrån undersökningen av detta urval 

                                                 
7
 Bryman, A., 2002, s. 36. 

8
 Bryman, A., 2002, s. 17. 

9
 Bryman, A., 2002, s. 20ff. 

10
 Bryman, A., 2002, s. 24ff. 

11
 Bryman, A., 2002, s. 30. 

12
 Bryman, A., 2002, s. 37ff. 

13
 Edling, C. & Hedström, P., 2003, s. 15.   
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har statistik framtagits och presenterats. I och med vald metod har ett objektivistiskt synsätt 

varit framträdande. 

 

Den kvantitativa forskningens huvudsakliga beståndsdel handlar om att samla in data som kan 

kvantifieras.
14

 Dessa data tas fram genom att ett deduktivt undersökningssätt används. Med 

detta menas att en prövning görs av den valda teorin.
15

 Den kunskapsteoretiska inriktningen 

inom den kvantitativa forskningen utgår från ett naturvetenskapligt synsätt. Denna förespråkar 

huvudsakligen positivismens metoder, då undersökningen äger rum i den sociala 

verkligheten.
16

 Det objektivistiska synsättet talar om att sociala företeelser har en existens 

som är oberoende av observatörer
17

.   

 

I den kvantitativa forskningsprocessen är en av huvudkomponenterna teorin. Utifrån teorin 

arbetas hypoteser fram. Efter dessa steg i processen fastställs; undersökningsdesign, 

operationalisering, val av forskningsplats och val av respondenter. Nästa steg innefattar 

handhavandet och administreringen av forskningsinstrument, vilket exempelvis kan vara 

förtest eller tryckning av enkäter. Efter detta tillämpas undersökningsinstrumenten för 

insamling av data. När datan har framtagits, bearbetas denna. Utifrån den datan som 

framkommit i undersökningen, kan en analys skapas, vilken inom den kvantitativa 

forskningsmetoden kan göras på ett flertal sätt. Utifrån analysen utformas resultat och 

slutsatser. Det är viktigt att dessa resultat är valida, då andra ska övertygas om att de har 

betydelse för den aktuella kunskapsmassan.
18

        

 

Den kvantitativa undersökningen går ut på att begreppen måste kunna mätas. Det finns tre 

huvudsakliga anledningar till varför vi ska intressera oss för mätproblematiken i kvantitativa 

undersökningar;
19

 

1. Mätningen gör att tydliga variationer genom skillnader kan upptäckas.  

2. Mätningen fungerar som ett konsistent verktyg.  

3. Mätningen gör att det är enklare att uppskatta relationen mellan begrepp.  

 

Till skillnad från mått som förklarar kvantiteter, kan olika indikatorer användas i 

undersökningen. Indikatorer används för att få fram den information som inte är lika 

kvantifierbar.
20

  

 

I den kvantifierbara undersökningen har termerna reliabilitet och validitet mycket stor 

betydelse, detta då denna till stor del behandlar numerisk data. Även om det kan tyckas att 

dessa innefattar samma innebörd, är de i denna bemärkelse relativt olika. Reliabiliteten står 

för pålitligheten och följdriktigheten i mätningarna, medan validiteten handlar om att avgöra 

om måtten som är bestämda verkligen mäter begreppen ifråga.
21

  

 

När reliabiliteten i ett mått ska kontrolleras bör tre faktorer vara inblandade. Den första gäller 

stabilitet, med det menas att måttet ska vara så pass stabilt över tid att resultatet inte 

                                                 
14

 Bryman, A., 2002, s. 77. 
15

 Bryman, A., 2002, s. 34 . 
16

 Bryman, A., 2002, s. 24+34. 
17

 Bryman, A., 2002, s. 30. Enligt Onn, G., torde det som är oberoende, vara observatören istället för sociala 

aktörer. 2009-04-20    
18

 Bryman, A., 2002, s. 78ff. 
19

 Bryman, A., 2002, s. 81f. 
20

 Bryman, A., 2002, s. 83. 
21

 Bryman, A., 2002, s. 86+88. 
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förändras. Intern reliabilitet är den andra betydande faktorn, vilken rör mått med flera 

indikatorer. Det väsentliga vid mätning av begrepp med flera indikatorer är att det ska finnas 

ett samband mellan dessa. Den tredje och sista faktorn är interbedömarreliabilitet som berör 

överensstämmelsen mellan observatörernas tolkningar.
22

  

 

Validitet kan mätas genom fem olika former. Ytvaliditet är den första och handlar om att 

måttet ska spegla innehållet i det aktuella begreppet. Om en forskare ska avgöra måttets 

samtida validitet, sätts ett nutida kriterium som motsvarar forskarens befintliga vetskap om 

olika skillnader. När forskaren å andra sidan ska mäta prediktiv validitet, riktas kriteriet på 

framtiden. Den fjärde formen tar upp att forskaren ska deducera hypoteser utifrån en teori, 

denna kallas begreppsvaliditet. Den femte och sista formen är konvergent validitet. Med detta 

menar metodologer att utifrån en jämförelse med andra mått på begreppet kan validiteten hos 

ett mått bedömas.
23

 

 

De kvantitativa forskarnas primära fokus ligger i mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation. Mätning är det som är det mest självklara i denna undersökningsform.
24

 

Kausalitet, vilket enligt Eggeby och Söderberg förklaras som orsakssamband
25

, har även en 

betydande roll då intresset här är att förklara varför det hela är på ett visst sätt. I den 

kvantitativa studien talas det mycket om försök att få fram ett representativt urval. Detta i sin 

tur säger något om det resultat som framkommer och ifall detta i slutändan kan generaliseras 

på en större grupp än den som undersökts. En annan viktig del i den kvantitativa forskningen 

är replikerbarheten. Med det menas att den undersökning som har framställts ska kunna 

reproduceras vid ett annat tillfälle. För att undersökningen ska kunna reproduceras vid ett 

senare tillfälle, måste därför tydlighet och detaljrikedom vara genomgående i 

undersökningens framställning.
26

    

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

 

För att få en förförståelse kring ämnet event och relationen till hållbarhet har en ostrukturerad 

ingående intervju
27

 med Maria Guggenberger, VD för Sponsrings- & Eventföreningen, 

genomförts. Vid denna intervju har författarna samtidigt kunnat diskutera sina 

problemformuleringar för uppsatsen.  

 

Den primära datainsamlingsmetoden består av 50 semistrukturerade telefonintervjuer, vilka 

ligger till grund för uppsatsens resultat.   

 

Som sekundärdata har relevant litteratur samt artiklar använts för denna uppsats. Dessa 

innehåller främst information om valda metoder och teorier.   

 

                                                 
22

 Bryman, A., 2002, s. 86ff.  
23

 Bryman, A., 2002, s. 88ff.  
24

 Bryman, A., 2002, s. 91f. 
25

 Eggeby, E. & Söderberg, J., 1999, s.133. 
26

 Bryman, A., 2002, s. 92ff. 
27

 Datum för intervjun, 2009-03-02  
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2.3.2 Urval 

 

För att finna ett representativt urval till uppsatsens undersökning har författarna valt att 

använda sig utav sökmotorn Retriever Business. Denna sökmotor bistår med 

företagsinformation för Sveriges drygt 1,2 miljoner företag. Originalboksluten från 

Bolagsverket utgör grunden för sökmotorns information.
28

 För att få fram den 

företagsinformation som efterfrågas kan en utökad sökning i Retriever Business göras. 

Funktionen är uppdelad i tre huvudkategorier; om bolaget, boksluts- och nyckeltal, samt 

befattningshavare.
29

 Författarna har uteslutande använt sig utav den första huvudkategorin; 

om bolaget. I denna huvudkategori har ytterligare avgränsningar om företagsinformationen 

gjorts. En sådan sökning gjordes av författarna för att få fram ett representativt urval.  

 

Den utökade sökningen som har genomförts utgår från ett flertal faktorer. En avgränsning har 

utförts i den utökade sökningen, där omsättning och bolagsordning var de primära faktorerna. 

Omsättningen är viktig att avgränsa för att eliminera de företag som troligtvis inte har råd med 

utgifter utöver det som är nödvändigt för verksamheten. Detta är viktigt att ha i åtanke då en 

eventuell hållbarhetscertifiering kan komma att kosta pengar. I sökningen sattes därmed ett 

omsättningsminimum på 500 000 kronor. Denna avgränsning gjordes för att spara på resurser 

i form av tid för intervjuarna, samt för att få fram intervjupersoner som är villiga att besvara 

frågorna på ett seriöst och uppriktigt sätt.  

 

Avgränsningen som berör bolagsordningen kommer att svara på om företagen i fråga arbetar 

med event i någon bemärkelse. Sökningen har utförts genom att använda sökordet event i 

fältet för bolagsordning. Därmed har alla företag i träfflistan haft ordet event i sin 

bolagsordning vilket styrker representativiteten i urvalet av intervjupersoner. Författarna är 

medvetna om att urvalsramen utesluter liknande företag, vilka inte angett event i sin 

bolagsordning. Den slutgiltiga träfflistan kom att innehålla cirka 530 företag. 

 

I Retriever Business kan även bolagsformer och det geografiska området avgränsas. Därmed 

har ytterligare en avgränsning för urvalet gjorts, där ingen uteslutning av bolagsform eller län 

i Sverige görs. Detta på grund av att författarna vill se till hela populationen, men samtidigt få 

ett så representativt urval som möjligt för det syfte som ställts i uppsatsen. 

 

Författarna har använt sig utav urvalstypen obundet slumpmässigt urval
30

 för att få fram 

intervjuobjekten till sin undersökning. Detta skedde genom en process där 50 företag ur den 

slutgiltiga träfflistan bestående av 530 företag, slumpmässigt valdes. Med slumpmässigt 

menas att hela träfflistan numreras och därefter dras av slumpen 50 stycken till intervjuobjekt. 

Om ett av de valda intervjuobjekten inte kunde nås eller valde att inte delta, drogs ett nytt 

objekt från träfflistan. I och med detta hade hela träfflistan lika stor chans att komma med i 

urvalet.  

 

                                                 
28

 http://bibl.sh.se/infosok/visaresurssv.asp?resursid=640 2009-04-15 
29

 https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html 2009-04-15 (OBS! Åtkomst kan endast ske via 

inloggning på sökmotorns hemsida.) 
30

 Eggeby, E. & Söderberg, J., 1999, s. 44. 

http://bibl.sh.se/infosok/visaresurssv.asp?resursid=640
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html
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2.4 Tillvägagångssätt 

 

En informationssökning genomfördes i ett tidigt stadium för att få fram generell fakta för 

undersökningen. Som tidigare nämnts har en ingående intervju med Maria Guggenberger, VD 

för Sponsrings- & Eventföreningen, genomförts. Utifrån informationssökningen har teorier 

kunnat antas, och intervjufrågor till undersökningen utarbetats.  

 

Studien har genomförts genom telefonintervjuer av semistrukturerad karaktär, där 50 

intervjuobjekt har intervjuats på cirka fem minuter vardera. Dessa intervjuobjekt har som 

tidigare nämnts, slumpmässigt valts från sökmotorn Retriever Business register. Vid varje 

intervju användes ett utarbetat intervjuformulär innehållande 11 frågor
31

. Detta 

intervjuformulär har konstruerats i samverkan med Göran Andersson, som har ett pågående 

forskningsprojekt
32

 gällande hållbara event. Utav dessa 11 frågor var fyra av dem följdfrågor, 

det vill säga frågor som kontrollerade föregående frågas validitet. Frågornas svarsalternativ 

var graderade i en värdeskala mellan 1 – 5, där 1 hade minst värde och 5 hade högst värde. 

Intervjuobjekten kunde även besvara frågorna med svarsalternativet – ingen uppfattning. Två 

av de 11 frågorna besvarades med öppna svarsalternativ, det vill säga att dessa var öppna för 

fri diskussion kring frågan som ställts. Intervjuobjekten kunde slutligen ge övriga synpunkter 

kring undersökningen. Intervjuformuläret var utformat så att alla intervjuobjekt begrep och 

kunde besvara frågorna på ett likvärdigt sätt.  

 

Efter avklarade telefonintervjuer har insamlat material sammanställts i SPSS. I detta steg togs 

statistik fram som sedan presenterades i tabeller och diagram. Utifrån insamlad statistisk data 

har empiri samt analys av undersökningsresultatet framställts. 

 

2.4.1 SPSS 16.0 

 

SPSS står för Statistical Products for the Social Services och är ett datorprogram som hanterar 

statistisk data. Varje undersökningsenhet i SPSS utgör ett case, vilket består av olika 

variabler. Det finns två typer av variabler, numeriska och tecken.
33

  

 

Undersökningsenheterna består av de 50 intervjuobjekten som intervjuarna slutligen fick tag 

på. Undersökningsenheterna utgör databasens rader, medan kolumnerna består av 

undersökningsvariablerna. Kolumnerna utgörs delvis av de nio undersökningsfrågorna med 

slutna svarsalternativ, samt undersökningsresultatet till varje fråga. Åtta av de nio 

undersökningsfrågorna har dessutom fått ytterligare en variabel i SPSS. Detta då 

intervjupersonen kunde välja att utanför värdeskalan svara att den inte har någon uppfattning 

om frågan. Kolumnernas undersökningsresultat består av numerisk data, detta eftersom 

frågorna är baserade på numeriska värden i en ordinalskala. Vidare information om hur 

författarna har framställt sina undersökningsresultat finns i bilaga 6.   

 

                                                 
31

 Se bilaga 2. 
32

 Se bilaga 1.  
33

 Bäcklund, S., 2005, s. 4. 
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2.5 Analysmetod 

 

Undersökningens resultat består av ickeparametrisk statistik, till vilken ett antal 

analysmetoder finns. Den analysmetod som lämpar sig bäst för denna undersökning är the 

Spearman rank-order correlation coefficient. Detta är en metod som mäter samvariationen 

mellan olika variabler, även kallad korrelationskoefficienten. Detta kräver att variablerna som 

ska jämföras har varsin ordinalskala och att intervjuobjekten därmed rangordnar sina svar i 

värdeskalor. Genom jämförelse av två eller fler variabler är meningen att korrelationen ska 

kunna utläsas och därmed kunna se hur pass väl de samvarierar.
34

 Denna analysmetod har 

författarna valt för att kunna utläsa samvariationen mellan variablerna i varje dimension. 

Korrelationskoefficienten blir alltid ett tal mellan 0 och 1. Är korrelationskoefficienten 1, är 

samvariationen total. Är korrelationskoefficienten däremot 0, finns ingen korrelation. 

Ekvationen för att utläsa the Spearman rank-order correlation coefficient är:  

 

rs = x² + y² - d² 

2√x²y² 
 

Det kan tilläggas att undersökningen har fått ett bortfall då en del av intervjuobjekten endast 

valt att svara på en av två variabler. Ibland har intervjuobjekten valt att i någon av 

dimensionerna inte svara alls, och därmed valt svarsalternativet ingen uppfattning. Eftersom 

det utifrån detta inte går att räkna ut korrelationskoefficienten på ett korrekt sätt, har dessa 

undersökningsenheter valts att tas bort från uträkningen till denna dimension.  

  

                                                 
34

 Siegel, S. & Castellan, N. J., 1988, s. 235.  
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3. Teori 
 

I teorikapitlet presenteras; tidigare studier/pågående forskning, teorin om hållbar utveckling 

och dess dimensioner, event management, altruism, samt konkurrensstrategier.   

 

3.1 Tidigare studier/pågående forskning 

 

Den tidigare forskningen som existerar på området, berör främst forskning på 

hållbarhetsbegreppet. Denna forskning har växt fram i många olika avseenden, däribland 

genom Brundtlandrapporten och Agenda 21. Hållbarhetsbegreppet och forskningen kring 

detta har utgått som teori för denna uppsats. Vidare finns forskning på event management som 

även detta har berörts i uppsatsen. Författarna har främst tagit del av den forskning som 

behandlar eventets produktion och dess organisation.    

 

I informationssökningen för denna uppsats, som berör att skapa en certifiering för det hållbara 

eventet, har det inte framkommit att det finns några liknande studier i Sverige. Däremot finns 

tillgänglig forskning kring hållbara event i sin helhet. Vidare finns ett pågående 

forskningsprojekt som bedrivs av Göran Andersson för Södertörns högskola, i samarbete med 

Svenska EventAkademin. Anderssons forskningsprojekt syftar till att undersöka hållbara 

turismprojekt utifrån valda hållbarhetskriterier, hållbarhetseffekter samt eventuell 

hållbarhetscertifiering
35

.  

 

3.2 Hållbar utveckling 

 

Hållbarhet idag står för någonting mer än enbart miljömässiga aspekter och att det är allas 

ansvar att arbeta för en hållbar utveckling. Brundtlandrapportens definition på hållbar 

utveckling lyder; 36  

 
 “sustainable development is development that meets the needs of the present without  

 compromising the ability of future generations to meet their own needs”.  

 

I Brundtlandrapporten från 1987 tas fem övergripande principer upp, vilka inriktar sig på de 

tre dimensionerna miljö, ekonomi och det sociala
37

. Hållbar utveckling har även lett till 

utvecklingen av begreppet hållbar turism. Begreppet uppkom först på slutet av 1980-talet då 

akademiker och utövare inom turism började implementera Brundtlandrapporten i 

turismindustrin. Begreppet har sedan början av 1990-talet kommit att användas mer frekvent i 

turismsammanhang och hänvisar till att värdsamhället ska sättas i fokus.
38

  

 

                                                 
35

 Andersson, G., 2008, bilaga 1. 
36

 Hall, C.M., 2000, s. 4.  
37

 Hall, C.M. & Lew, A.A., 1998, s. 3. 
38

 Swarbrooke, J., 1999, s. 7+9.   
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Figur 1. Sustainable tourism values and principles. Källa: Hall (2000), s. 14.      

 

Vad modellen ovan visar är målen för de tre dimensionerna för hållbar turism
39

. Planering 

berör medverkan och reglering av systemen för att påverka utvecklingen så att den ökar 

sociala-, ekonomiska- och miljömässiga fördelar i utvecklingsprocessen
40

. Medverkan sker 

inte bara på lokal nivå, utan främst på global nivå. För att uppnå hållbar utveckling kan inte 

enbart en sektor åstadkomma förändring. För att en förändring ska kunna ske krävs en 

integration mellan flera sektorer då alla är beroende av varandra.
41

 I en planerings- och 

beslutsfattande process, är involveringen av invånarna i ett samhälle mycket viktigt. Detta gör 

att invånarna känner engagemang och delaktighet i arbetet kring implementeringen av 

hållbara åtgärdsprogram, vilket på lång sikt mynnar ut i attitydförändringar kring hållbarhet.
42

  

 

I den utarbetade modellen för hållbar turism har de tre dimensionerna miljö, det ekonomiska 

och det sociala tagits upp. I den sociala dimensionen ingår dock en framträdande kulturell 

aspekt
43

 och författarna menar att denna bör förbli en fjärde dimension inom hållbar turism. 

                                                 
39

 Hall, C.M., 2000, s. 14f. 
40

Hall, C.M., 2000, s. 11. 
41

 Hall, C.M. & Lew, A.A., 1998, s. 28. 
42

 Hall, C.M., 2000, s. 173. 
43

 Weaver, D. & Lawton, L., 2002, s. 427. 
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Detta på grund av de utmärkande positiva, men också negativa effekterna av denna 

dimension
44

.  

 

Kriterier för dimensionerna i hållbarhetsbegreppet har delvis uppkommit utifrån 

Brundtlandrapporten. Vidare har institutionen Groupe Développement i samarbete med bland 

annat World Tourism Organization och United Nations Environment Programme utformat 

kriterier för hållbar turism.
45

 Dessa kriterier har sammanfattats nedan. 

 

3.2.1 Den miljörelaterade dimensionen  

 

Idag anser många att hållbarhet handlar om miljön och skyddet av denna. Ofta refereras detta 

till naturlandskapet, vilket egentligen inte är det enda som innefattar miljön. Swarbrooke 

menar att dimensionen miljö utgörs av fem aspekter; naturmiljö, odlingsmiljö, den byggda 

miljön, naturresurser, och naturliv.
46

 Det är självklart att samtliga av dessa aspekter påverkas 

av turismen, både positivt och negativt. Bland annat kan turismen bidra till att motivera 

beslutsfattande organ att skydda och bevara både naturmiljöer och naturliv. En annan positiv 

påverkan turismen har är att medvetenheten gällande miljöfrågor kan ökas under turistens 

vistelse på en destination. Om turismen fortsätter att öka bör dock nya sätt att integrera miljö 

och turism mot en mer hållbar utveckling utarbetas. Däribland bör planering av turismens 

utbredning ske utifrån de lättrubbliga ekosystemen samt andra naturresursers premisser. I 

samband med planering av detta bör även bevarande och utveckling hålla en jämn balans.
47

  

 

Om turismen på en destination ska utvecklas är det väsentligt att se till de goda exemplen som 

existerar och utveckla destinationen därefter. Med detta menas bland annat; att bygga på 

lämpliga platser där service och infrastruktur redan är etablerat, att använda lokala resurser, 

att utveckla turismen skalenligt utefter plats och bärförmåga, att energieffektivisera de nya 

faciliteterna samt att minimera andra resurser såsom vattenanvändning.
48

   

 

Hållbar turism har även kommit att handla om integrationen mellan turister och 

lokalbefolkningen. Främst handlar det om konflikter som kan uppstå gällande avfallsfrågor, 

vattenkonsumtion och luftföroreningar
49

, konflikter där lokalbefolkningen anser att turisterna 

utnyttjar resurserna bortom destinationens bärförmåga. Detta fenomen har på senare tid 

uppstått på de platser som har minst bärförmåga gällande naturtillgångar, exempelvis 

kustområden och länder med ett torrare klimat
50

. Med miljödimensionens bärförmåga menas 

gränsen av antalet besökare innan naturen, kulturen, historien och den byggda miljön tar 

skada av turismen
51

.     

 

En annan viktig del i dimensionen för miljö handlar om den globalisering som bidragit till att 

alla kontinenter har flätats samman. Handeln har blivit mer global vilket möjliggör en tillgång 

av ett stort utbud av varierande produkter över hela världen.
52

 De senaste åren har begreppet 

global uppvärmning lyfts fram som ett av världens hittills största problem. Den globala 

                                                 
44

 Swarbrooke, J., 1999, s. 306.  
45

 Weaver, D. & Lawton, L., 2002, s. 346. 
46

 Swarbrooke, J., 1999, s. 49f. 
47

 Swarbrooke, J., 1999, s. 53ff.  
48

 Swarbrooke, J., 1999, s. 54f. 
49

 Weaver, D. & Lawton, L., 2002, s. 426. 
50

 Weaver, D. & Lawton, L., 2002, s. 289. 
51

 Page, S.J. & Dowling, R.K., 2002, s. 50.  
52

 http://www.africagroups.org/pdf/utbyten.pdf 2009-04-24, s. 7.  

http://www.africagroups.org/pdf/utbyten.pdf
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uppvärmningen är en effekt av människans handlingar. Handlingar såsom förbränning av 

fossila bränslen och storskalig avskogning vilka har lett till en ökning av växthusgaser, detta 

har i sin tur bidragit till den globala uppvärmningen och därmed en förändring i klimatet.
53

   

 

3.2.2 Den ekonomiska dimensionen  

 

Den ekonomi som turismindustrin genererar kan användas av stater som ett verktyg för 

ekonomisk lönsamhet. Med detta menas att uppnå uppsatta mål för; ekonomisk tillväxt och 

omstrukturering, generering av arbetstillfällen, regional utveckling, forskning samt 

marknadsföring. Trots att turismindustrin stött på motstridiga argument, finns det en 

ekonomisk potential att använda turismen som en exportindustri.
54

  

 

När man ska utveckla turism mot ett mer hållbart ekonomiskt perspektiv, är det viktigt att se 

till utveckling som optimerar den ekonomiska lönsamheten och minimerar de ekonomiska 

kostnaderna. Den ekonomiska lönsamheten bör för det första vara väl förankrad och utspridd 

till hela lokalsamhället. När utveckling av turismen vidare sker, bör man ha i åtanke att 

skydda det lokala företagandet.
55

 En sådan satsning kan också leda till en större 

turismtillströmning samt uppmuntrandet av entreprenörskap
56

. I utvecklingen mot ett mer 

hållbart ekonomiskt perspektiv bör det även tas hänsyn till att turisten ska betala ett rättvist 

pris för sin vistelse på destinationen
57

.  

 

Den ekonomiska bärförmågan definieras som den gräns av turister som en destination klarar 

av att hantera innan turisternas intresse för platsens attraktivitet förloras
58

. Varje destination 

har en naturlig livscykel, där just bärförmågan är viktig att ha i åtanke för den ekonomiska 

hållbarheten. Om en destination plötsligt ökar i attraktivitet, ökar naturligt tillströmningen av 

turister och därmed den ekonomiska lönsamheten. I takt med att attraktiviteten ökar nås också 

destinationens bärförmåga, detta leder till överanvändning och att attraktiviteten högst troligt 

kommer att förflyttas därifrån. Denna livscykel är baserad på The Butler sequence, som 

framtogs av Butler, 1980.
59

  

 

Det är viktigt att man i utvecklingen för hållbar turism tänker på att försöka minska läckage 

från den lokala ekonomin
60

. Med läckage menas att pengaflödet som kommer in i en region 

på något sätt försvinner ut ur denna
61

. Dagens globalisering och de multinationella företagens 

utbredning, bidrar till läckage då dessa inte ser till de hållbara ekonomiska förutsättningarna. 

Det finns tydliga kopplingar mellan den ekonomiska dimensionen och den sociala aspekten. 

Ett exempel på detta är att priserna för lokalbefolkningen blir högre. Detta tillsammans, bidrar 

till att det är de multinationella företagen som i slutändan kontrollerar turismmarknaden och 

det lokala samhället.
62

  

                                                 
53

 http://www.iop.org/EJ/abstract/0034-4885/68/6/R02/ 2009-05-13  
54

 Hall, C.M., 2000, s. 25.  
55

 Swarbrooke, J., 1999, s. 66. 
56

 Page, S.J. & Dowling, R.K., 2002, s. 152. 
57

 Swarbrooke, J., 1999, s. 66.  
58

 Page, S.J. & Dowling, R.K., 2002, s. 50. 
59

 Page, S.J. & Dowling, R.K., 2002, s. 153.  
60

 Swarbrooke, J., 1999, s. 66.  
61

 Page, S.J. & Dowling, R.K., 2002, s. 169.  
62

 Swarbrooke, J., 1999, s. 65f.  
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3.2.3 Den sociala dimensionen  

 

Det kan anses svårt att kvantifiera sociala aspekter på samma sätt som med andra faktorer. 

Däremot anses det vara en av de viktigaste aspekterna att se till när man utvecklar turism.
63

 

Swarbrooke föreslår att hållbar turism betyder socialt rättvis turism, i den meningen att det 

främst involverar fyra E;
64

  

 

 Equity  

 Equal opportunities  

 Ethics 

 Tourists and hosts being Equal partners 

 

Hållbar turism kan inte existera om vi skyddar miljön, men ignorerar de sociala behoven. De 

sociala behoven består i att alla berörda parter, såväl lokalbefolkning, anställda som turister, 

blir rättvist behandlade. Ett sådant exempel kan beröra jämställdhet hos anställda när det 

kommer till ålder, kön, ras och funktionshinder. Man kan även närma sig socialt hållbar 

turism genom att inte resa till de länder där lokalbefolkningen är utsatt för hot mot de 

mänskliga rättigheterna. Den sociala dimensionen innefattar även den, att turisterna ifråga ska 

betala ett rättvist pris.
65

  

 

Det är inte enbart vid arbetsrelaterade situationer som lokalbefolkningen bör tas hänsyn till. 

Den storskaliga turismen kan leda till konflikter och konkurrens mellan turisternas och 

lokalbefolkningens intressen gällande landytor och bevarandevärden. Turismen kan även föra 

med sig kriminalitet och ett större missbruk av alkohol och droger, vilket kan anses hotfullt 

mot lokalbefolkningens folkhälsa.
66

 För att illustrera de motsättningar som kan förekomma 

mellan turister och lokalbefolkning har Doxey utvecklat ett index för irritation mot turister i 

olika grader, så kallat irridex. Figuren över irridex förklarar att ett stort antal turister på en 

destination bidrar till spänningar, som i slutändan kan leda till antagonism hos 

lokalbefolkningen.
67

 

                                                 
63

 Hall, C.M., 2000, s. 29.  
64

 Swarbrooke, J., 1999, s. 78. 
65

 Swarbrooke, J., 1999, s. 78.   
66

 Blom, T., et al, 2004, s. 71.   
67

 Page, S.J. & Dowling, R.K., 2002, s. 171f. 
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1. Euphoria Initial phase of development, visitors and 

investors welcome, little planning or control 

mechanism. 

2. Apathy Visitors taken for granted, contacts between 

residents and outsiders more formal 

(commercial), planning concerned mostly 

with marketing. 

3. Annoyance  Saturation points approached, residents have 

misgivings about tourist industry, 

policymakers attempt solutions via increasing 

infrastructure rather than limiting growth.  

4. Antagonism Irritations openly expressed, visitors seen as 

cause of all problems, planning now remedial 

but promotion increased to offset 

deteriorating reputation of destination.  

   

Figur 2. Irridex av Doxey. Källa: Page & Dowling (2002), s. 172.     

 

Den sociala bärförmågan består av antalet besökare som en destination kan hantera utan att 

det påverkar destinationens sociala och ekonomiska aktiviteter negativt. Med detta menas att 

om det kommer för många turister till en destination, finns det inte tillräckligt med service att 

samtidigt tillhandahålla turister och lokalbefolkning.
68

  

 

Groupe Développements kriterier för den sociala dimensionen nämner två andra viktiga 

faktorer förutom de ovan nämnda. Den ena tar upp säkerheten på en destination, bland annat 

gällande kriminalitet och brott mot kvinnor och barn. Den andra tar upp hälsoaspekter såsom 

dödsantal, smittorisker som till exempel matförgiftning och könssjukdomar, samt antal 

anställda inom sjukvården.
69

    

 

3.2.4 Den kulturella dimensionen 

 

Kulturen ses i turismsammanhang som en resurs utifrån följande områden; 

kunskapsförmedling om kulturella aktiviteter, folktraditioner, kulturlandskapets form, 

permanenta kulturella attraktioner samt arrangerade tillfälliga kulturella attraktioner
70

. Dessa 

är vanligtvis involverade i den sociala dimensionen när hållbarhetsbegreppet omnämns
71

. 

Dock anser kritiker att kulturell turism och hållbar turism, som normalt sätt ses som liktydiga, 

borde skiljas åt från varandra
72

. Detta på grund av att det finns aspekter inom den kulturella 

turismen som inte går ihop med hållbarhetsbegreppet
73

, exempelvis människans påverkan på 

kulturarvet
74

.  
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Det finns ett antal olika sätt att närma sig utveckling av hållbar kulturell turism. En del av 

denna utveckling innebär att sluta marknadsföra kulturella attraktioner och destinationer, när 

dessa har nått sin bärförmåga. En annan aspekt är att uppmuntra lokalbefolkningen att ta fler 

egna initiativ för att skydda områdets kulturarv samt stödja samhället och dess kulturella 

aktiviteter. De lokala fördelarna bör maximeras av kulturell turism, på så vis att medvetet 

tillåta värdsamhället att maximera de ekonomiska, sociala och ekologiska fördelarna. 

Exempel på detta kan vara att använda lokalt producerad mat och använda lokal arbetskraft. 

Kulturell turism kan heller inte vara hållbar om inte turisten betalar ett rättvist pris.
75

 

 

3.3 Event Management  

 

På en plats där det arrangeras någon form av event, inte bara mega events utan även de allra 

minsta, genereras attraktivitet och därigenom en långsiktig ekonomisk tillväxt. Detta eftersom 

eventet ifråga skapar arbetstillfällen, vilka är fördelade på olika företag som ingår i olika 

professionella grupper. Däribland inom; organisationen för eventet, uppbyggnaden av arenan 

för eventet och utvecklandet av nya produkter.
76

 Figuren nedan förklarar de viktigaste 

elementen i en planeringsprocess då ett event skapas.  

 

 
 

Figur 3. Event operations planning process and major elements. Källa: Getz (1997), s. 88.    

                                                 
75

 Swarbrooke, J., 1999, s. 311ff.  
76

 Andersson, T. D., et al, 1999, s. 3.  
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PROGRAMMING FACTORS 

- nature of the program 
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- interrelationships 

 

EXPERIENTIAL FACTORS 

- theming and design 

- desired ambience 

 

MANAGEMENT FACTORS 

- budget; staffing 

- maximum crowd size 

- degree of control 

- needs of sponsors,                           

partners, suppliers  

 

FOOD AND 
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- vendors 

- health 

 

VENUES; 

SETTINGS 

- design 

- decor 

- program support 

- special effects 

 

SITE/VENUE FACTORS 

- availability; cost 

- access; capacity 

- suitability 

- flexibility 

- potential risks 

- adequacy for emergency 

responses 

- legal constraints 

 

OTHER CONSTRAINTS 

- potential external impacts 

- political considerations 

 

TECHNICAL 
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- security; comfort 
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- communications 

- equipment 

- waste and recycling 

 

SERVICE  

QUALITY 

- staff 

- information 

- hospitality 

- evaluation 

- special needs  
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Figuren visar en generell bild över hur ett event skulle kunna planeras, samt vilka delar som 

ingår i denna process. Däremot måste varje eventplanerare utveckla sin egen specifika 

planeringsprocess, då varje event är unikt.
77

 Dennes roll är att ta alla viktiga beslut för eventet 

samt delegera ut arbetsuppgifter till andra medverkande i processen. Eventplaneraren 

kontrollerar att de delegerade uppgifterna samt uppföljning av eventet utförs.
78

   

 

Uppförandet av ett event bistår med två viktiga delar, den ena är input och den andra är 

output. Med input räknas alla de resurser som går åt att skapa eventet, såsom kapital i form av 

pengar, arenor, olika typer av service samt organisatoriska kunskaper. Outputen är däremot 

det som kommer ut av ett event, främst i form av deltagarnas intryck av eventet. Detta är 

givetvis mycket svårare att mäta i jämförelse med de resurser som går åt att uppföra ett event, 

men det är lika viktigt för eventplaneraren att få kunskap om.
79

   

 

3.4 Altruism 

 

Den mest vedertagna synonymen till altruism är oegennytta
80

. Altruism kan vidare skildras 

som begrepp inom flertalet olika vetenskapliga discipliner
81

. Nedan följer en kort beskrivning 

av begreppet altruism ur; ett sociobiologiskt perspektiv, ett psykologiskt perspektiv samt ett 

ekonomiskt perspektiv.  

 

Ur ett sociobiologiskt perspektiv menar den svenske filosofen Jan Tullberg att altruismen kan 

ses som en manipulativ strategi. En strategi där andra ska anse det som en plikt att uppoffra 

sig för något högstämt mål. Detta gör att altruismen blir ett moraliskt ideal som motiverar 

handlingar vilka går emot det egna intresset. En sådan moralfilosofi kan ses som en kulturellt 

nödvändig premiss. Tullberg menar vidare att trots att människan alltid agerar i egenintresse, 

vill människan samtidigt följa fasta oegennyttiga moralregler. De konsekvenser som kommer 

med altruism, menar Osloprofessorn Peter Hjort, är att handlingen ska leda till en 

samhällsutveckling som gynnar så många medlemmar som möjligt.
82

  

 

Ur ett psykologiskt perspektiv menas att motiven och avsikten med det altruistiska 

handlandet, är att öka den andras välmåga. Det finns vidare diskussion om huruvida den egna 

välfärden ska uppoffras eller ej. Den amerikanske psykologen Daniel Batson menar att den 

altruistiska motivationen kan innefatta egna fördelar, så länge det är en oavsiktlig konsekvens 

av handlandet. Att utföra altruistiska handlingar är egentligen ett resultat av en medveten 

process. Det som främst influerar denna handling är den världsbild individen omfattar och hur 

denna ser sig själv i förhållande till andra.
83

  

 

Inom det ekonomiska perspektivet är det handlingar som främjar andras välmående, 

oberoende av effekterna på den egna välfärden som står i fokus. Den engelske 

ekonomiprofessorn Anthony Culyer förklarar vidare att inom ekonomisk vetenskap, är det 

inte förklarandet av moraliska regler som är avsikten. Meningen är istället att försöka förklara 

varför och förutsäga när människor ändrar sitt beteende i samband med 

omgivningsförändringar. Kärnan inom det ekonomiska perspektivet står i motsats till de 
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föregående perspektiven. Här ska den altruistiska handlingen gagna det egna psykiska 

välbefinnandet, att förbättra mottagarens situation är inte det väsentliga.
84

 

 

3.5 Konkurrensstrategier 

 

Porter anser att det finns fem drivkrafter till att konkurrenstrycket inom en bransch ökar. 

Dessa drivkrafter är; hot från nyetablerare, leverantörers förhandlingsstyrka, hot från 

substitutprodukter eller tjänster, köpares förhandlingsstyrka, och konkurrensen bland 

existerande företag. I och med detta är det viktigt för företag i en bransch att finna en position 

som står över dessa drivkrafter, och som kan påverkas till företagets fördel.
85

  

 

Dessa fem konkurrenskrafter kan bland annat övervinnas genom tre strategiska ansatser. 

Ansatserna är; kostnadsöverlägsenhet, differentiering samt fokusering. Dessa ansatser kan på 

olika sätt hjälpa ett företag att bli bättre än sina konkurrenter i branschen. Den första ansatsen, 

kostnadsöverlägsenhet, behandlar hur ett företag hittar lösningar för sin kostnadsstruktur. 

Exempel på detta kan vara att kostnadsminimera saker såsom service och reklam. Den andra 

ansatsen, differentiering, tar upp att företaget ska försöka göra sin tjänst eller produkt unik på 

marknaden. Differentieringen kan leda till skydd mot konkurrens, detta på grund av att kunder 

blir beredda att betala ett högre pris i och med märkestroheten som byggts upp. Därmed kan 

ett företag med differentieringsstrategin räkna med en hög position i branschen. Detta utgör 

etableringshinder vilket också bidrar till marknadsfördelar.
86

 Därför är det viktigt för ett 

företag i en bransch att vara först på marknaden med innovativa lösningar
87

. Den tredje och 

sista ansatsen, fokusering, förklarar att ett företag fokuserar på en specifik grupp inom en 

marknad. Dessa kan utgöras utifrån segment av ett sortiment, en köpgrupp eller en geografisk 

marknad. Där konkurrensen är som svagast på en marknad, är fokusering en fördelaktig 

konkurrensstrategi.
88

   

 

Företagets och omgivningens samband är viktiga att klargöra vid en formulering av 

konkurrensstrategi. Strategierna grundar sig på yttre påverkansfaktorer, såsom aktuella 

konkurrensbeteenden, vilka kan göra det enklare för företagen att hitta en position på 

marknaden.
89
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4. Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras; bakomliggande information och undersökningsresultat.   

 

4.1 Bakomliggande information om certifieringen Naturens Bästa  

 

Idag finns det många turismföretag som utövar sin verksamhet i naturen. Dessa aktörer måste 

tänka på att vad de levererar ska vara hållbart ur flera synpunkter. På grund av detta växte 

kvalitetsmärket Naturens Bästa fram från Svenska Ekoturismföreningen år 2002
90

. Naturens 

Bästa som certifiering finns till för att vägleda konsumenten i sitt val av arrangör och 

därigenom hitta de som är bäst på svenska naturresor. Tillsammans utgör dessa aktörer ett 

starkt nätverk på marknaden, där just deras företag inte bara blir ett i mängden. Genom att 

vara Naturens Bästa-certifierad visar aktörer sin förståelse för bevarandet av natur, kultur och 

det lokala. Naturens Bästa som kvalitetsmärke ställer höga krav på aktörerna och därmed 

garanteras hög kvalitet.
91

 Det finns ett antal grundprinciper turismföretagen måste uppfylla för 

att kunna bli Naturens Bästa-certifierade.    

 

Dessa sex grundprinciper är enligt Naturens Bästa;
92

 

 Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur. 

 Gynna den lokala ekonomin. 

 Miljöanpassa hela verksamheten. 

 Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 

 Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 

 Kvalitet och trygghet på resan.  

 

De sex grundprinciperna ses även som kriterier, vilka ska uppnås för att bli Naturens Bästa-

certifierad som naturupplevelsearrangör. Tillhörande varje grundprincip finns ett antal 

obligatoriska grundkriterier som måste uppfyllas. Utöver dessa finns ett antal bonuskriterier 

där minst 25 % ska vara uppnådda för att en arrangör ska kunna bli certifierad.
93

 Det är i 

huvudsak arrangemanget i sig som blir certifierat, och inte hela arrangörens verksamhet
94

.      

 

4.2 Undersökningsresultat  

 

Nedan följer undersökningsresultatet av de 50 semistrukturerade telefonintervjuerna. Dessa 

presenteras i korstabeller, diagram och textform. Det presenterade materialet är helt och hållet 

utformat i SPSS, av författarna till denna uppsats. Resterande undersökningsresultat finns 

redovisat i bilaga 3. Sammanställning av två av frågornas öppna svarsalternativ, finns 

redovisat i bilaga 4 och 5. Frågorna som har ställts i undersökningen är kategoriserade enligt; 

de fyra dimensionerna inom hållbar utveckling, hållbarhetscertifieringen, konkurrensfördelar 

samt en företagsintern fråga.  

 

4.2.1 Den miljörelaterade dimensionen  
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Fråga: Hur viktigt anser ni det är att minimera användning av resurser såsom bränsle, el och 

vatten när ni anordnar event? 

 
Figur 4. Stapeldiagram – resursminimering.   

 

Fråga: Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet? 

 
Figur 5. Stapeldiagram – resursminimering och kostnader.  
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Resource Minimization vs. Resource Minimization Cost 

 

Resource Minimization Cost 

Not 
important 

Less 
important Important 

More 
important 

Very 
important 

No 
respond Total 

Resource 
Minimization 

Not important 6 0 0 0 0 0 6 

Less important 1 2 0 0 0 0 3 

Important 0 3 10 0 0 0 13 

More important 0 1 9 4 0 1 15 

Very important 0 1 2 5 5 0 13 

Total 7 7 21 9 5 1 50 

resmin2090511 

Tabell 1. Korstabell – resursminimering kontra kostnader. 

 

Korrelationskoefficienten för den miljörelaterade dimensionen är:  

 

684 + 493 – 39  =  1138  =  0,979 

     2 * 580,7         1161,4 

 

Kommentar: På inledningsfrågan gällande minimering av resurser såsom bränsle, el och 

vatten har majoriteten av intervjuobjekten valt att svara i den högre delen av värdeskalan. 

Detta med så mycket som 26 % i mycket viktigt och 30 % i mer viktigt. 18 % av urvalet valde 

däremot att svara att denna fråga är mindre viktigt eller inte viktigt.     

 

På följdfrågan som berör hur viktigt detta är även om det skulle kosta mer pengar för 

verksamheten visas att antalet intervjuobjekt som tyckte det var mer eller mycket viktigt har 

minskat. Stapeldiagrammet visar nu att majoriteten av intervjuobjekten, hela 42 %, anser att 

det fortfarande är viktigt. 2 % har valt att inte uppge något svar, på grund av att det är kunden 

för denna verksamhet som väljer vad den vill betala för och att det därför inte är upp till 

företaget. 

 

I korstabellen kan utläsas exakt hur intervjuobjekten har svarat i undersökningsfrågorna för 

denna dimension. I denna korstabell finns två tydliga exempel på hur pass konsekventa 

intervjuobjekten har varit i sina svar på de båda frågorna sammanslaget. 6 intervjuobjekt 

tycker att det varken är viktigt att resursminimera eller att ta kostnader för detta. 10 

intervjuobjekt tycker att det är viktigt att resursminimera och samtidigt ta tillkommande 

kostnader.   

 

Korrelationskoefficienten för den miljörelaterade dimensionen är 0,979 och visar därmed att 

samvariationen mellan variablerna är hög. Det vill säga att intervjuobjekten i stor grad har valt 

samma svarsalternativ på båda frågorna.  

 

4.2.2 Den ekonomiska dimensionen  

 

Fråga: Hur viktigt tycker ni det är att stärka den lokala ekonomin när ni anordnar ett event? 
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Figur 6. Stapeldiagram – stärka den lokala ekonomin.  
 

Fråga: Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Stapeldiagram – stärka den lokala ekonomin och kostnader.  
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Strengthen Local Economy vs. Strengthen Local Economy Cost 

 

Strengthen Local Economy Cost 

Not 
important 

Less 
important Important 

More 
important 

Very 
important 

No 
respond Total 

Strengthen 
Local 
Economy 

Not important 8 0 0 0 0 0 8 

Less important 2 2 0 0 0 0 4 

Important 2 3 4 0 0 0 9 

More important 0 2 2 9 0 1 14 

Very important 0 1 3 3 7 1 15 

Total 12 8 9 12 7 2 50 

stloec2090511 

Tabell 2. Korstabell – stärka den lokala ekonomin kontra kostnader.  

 

Korrelationskoefficienten för den ekonomiska dimensionen är: 

 

663 + 492 – 47  =  1108  =  0,970 

    2 * 571,1          1142,2 

 

Kommentar: På inledningsfrågan gällande hur viktigt intervjuobjekten anser det är att stärka 

den lokala ekonomin svarade 58 % att det är mer viktigt eller mycket viktigt. I 

stapeldiagrammet framgår även att nästan en fjärdedel av intervjuobjekten svarat att det är 

mindre viktigt eller inte viktigt. 

 

När följdfrågan för denna dimension ställdes, valde 40 % av intervjuobjekten 

svarsalternativen mindre viktigt och inte viktigt. I stapeldiagrammet kan även utläsas att 4 % 

inte gett något svar på frågan. Anledningen till detta angavs vara att det oftast är billigare att 

stärka den lokala ekonomin, och därför var dessa intervjuobjekt av en annan åsikt.   

 

Om man i korstabellen ser till svarsalternativet mycket viktigt i de båda 

undersökningsvariablerna, syns en relativt stor spridning på första och andra svaret. Av de 15 

som har svarat mycket viktigt i inledningsfrågan som berör att stärka den lokala ekonomin, är 

det endast 7 som ställt sig konsekventa i följdfrågan. Återstående 8 intervjuobjekt har därmed 

ändrat sitt svarsalternativ till lägre värden på värdeskalan. Dessa förändringar i valet av svar 

visar den mest markanta spridningen med tre steg ner på värdeskalan till svarsalternativen; 

mer viktigt, viktigt och lite viktigt.     

 

Korrelationskoefficienten för den ekonomiska dimensionen är 0,970 och visar därmed att 

samvariationen mellan variablerna är hög. Det vill säga att intervjuobjekten i stor grad har valt 

samma svarsalternativ på båda frågorna. 

 

4.2.3 Den sociala dimensionen  

 

Fråga: Hur viktigt tycker ni det är att involvera lokalbefolkningen och lokala aktörer i er 

produktion av event?   
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Figur 8. Stapeldiagram – involvera lokalbefolkningen.  

 

Fråga: Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet?  

 

 
Figur 9. Stapeldiagram – involvera lokalbefolkningen och kostnader.  
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Involvement of Local Citizens vs. Involvement of Local Citizens Cost 

 

Involvement of Local Citizens Cost 

Not 
important 

Less 
important Important 

More 
important 

Very 
important 

No 
respond Total 

Involvement 
of Local 
Citizens 

Not important 3 0 0 0 0 0 3 

Less important 2 3 0 0 0 0 5 

Important 3 3 2 0 0 1 9 

More important 0 1 6 7 0 0 14 

Very important 0 0 3 4 9 3 19 

Total 8 7 11 11 9 4 50 

inloci2090511 

Tabell 3. Korstabell – involvera lokalbefolkningen kontra kostnader.  

 

Korrelationskoefficienten för den sociala dimensionen är: 

 

719 + 536 – 43  =  1212  =  0,976 

    2 * 620,8          1241,6 

 

Kommentar: Inledningsfrågan i denna dimension beskriver hur viktigt intervjuobjekten anser 

det är att involvera lokalbefolkningen och de lokala aktörerna. Här går det tydligt att utläsa att 

intresset är stort.  

 

Från det tydliga resultatet i första stapeldiagrammet i denna dimension, har intervjuobjekten 

på följdfrågan angett mer utspridda värden på värdeskalan. För denna följdfråga har 8 % valt 

att svara med svarsalternativet ingen uppfattning. Anledningen till denna svarsfrekvens har 

varit att intervjuobjekten ansett att det oftast blir billigare att använda sig utav lokala 

förmågor, samt att budgeten oftast diskuteras redan i planeringsprocessen av ett event.  

  

I korstabellen för denna dimension går det att utläsa att 19 intervjuobjekt anser det mycket 

viktigt att involvera lokalbefolkningen och de lokala aktörerna. En specifik iakttagelse med 

detta är att 3 av dessa 19 intervjuobjekt svarat att de inte har någon uppfattning i följdfrågan. I 

korstabellen kan även utläsas att totalt 8 intervjuobjekt har svarat inte viktigt på följdfrågan 

för denna dimension. 5 av dessa 8 hade i inledningsfrågan svarat lite viktigt och viktigt.  

 

Korrelationskoefficienten för den sociala dimensionen är 0,976 och visar därmed att 

samvariationen mellan variablerna är hög. Det vill säga att intervjuobjekten i stor grad har valt 

samma svarsalternativ på båda frågorna. 

 

4.2.4 Den kulturella dimensionen  

 

Fråga: Hur viktigt tycker ni det är att belysa den lokala kulturen när ni anordnar event?  
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Figur 10. Stapeldiagram – belysa den lokala kulturen.  

 

Fråga: Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet?  

 

 
Figur 11. Stapeldiagram – belysa den lokala kulturen och kostnader.  
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Emphasize Local Culture vs. Emphasize Local Culture Cost 

 

Emphasize Local Culture Cost 

Not 
important 

Less 
important Important 

More 
important 

Very 
important 

No 
respond Total 

Emphasize 
Local Culture 

Not important 5 0 0 0 0 0 5 

Less important 1 3 0 0 0 0 4 

Important 1 3 6 0 0 0 10 

More important 0 0 6 9 0 0 15 

Very important 0 0 1 3 8 0 12 

No respond 0 0 0 0 0 4 4 

Total 7 6 13 12 8 4 50 

emlocu2090511 

Tabell 4. Korstabell – belysa den lokala kulturen kontra kostnader.  

 

Korrelationskoefficienten för den kulturella dimensionen är: 

 

651 + 540 – 20  =  1171  =  0,987  

     2 * 592,9         1185,8 

 

Kommentar: Stapeldiagrammet för inledningsfrågan i den kulturella dimensionen visar att 

54 % av intervjuobjekten tycker det är mer viktigt eller mycket viktigt att belysa den lokala 

kulturen. Det kan även utläsas att 8 % har svarat ingen uppfattning. Detta resultat grundar sig 

på att intervjuobjekten anser att belysa kulturen ligger i någon annans ansvar, såsom 

uppdragsgivare eller kommun. Detta grundar sig även på att dessa har antytt ifall eventet i 

fråga har med den lokala kulturen att göra eller inte. Om det hade haft med den lokala 

kulturen att göra hade deras svar på värdeskalan varit mycket viktigt.   

 

På följdfrågan i denna dimension har de högre värdena från inledningsfrågan sjunkit. 

Tillsammans har svarsalternativen mer viktigt och mycket viktigt sjunkit från 54 % till endast 

40 %. Samtidigt har svarsalternativen lite viktigt och inte viktigt ökat från 18 % till 26 %. De 

intervjuobjekt som inte svarade på föregående fråga har även i andra frågan för denna 

dimension inte angett något svar. Detta svar grundar sig på att de anser att belysa den lokala 

kulturen inte alltid kostar mer pengar för verksamheten. Skulle det kosta mer pengar, så är det 

ändå kunden som bestämmer.  

 

I korstabellen går det att utläsa att intervjuobjekten i svarsalternativen mer viktigt och mycket 

viktigt till stor del är konsekventa i sina svar. Exempelvis har 8 av 8 möjliga svarat mycket 

viktigt i både inlednings- och följdfrågan.  

 

Korrelationskoefficienten för den kulturella dimensionen är 0,987 och visar därmed att 

samvariationen mellan variablerna är hög. Det vill säga att intervjuobjekten i stor grad har valt 

samma svarsalternativ på båda frågorna.  
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4.2.5 Hållbarhetscertifieringen 

 

Fråga: Skulle ni vara intresserade av att ert företag blir hållbarhetscertifierat?  

 
Figur 12. Cirkeldiagram – hållbarhetscertifiering.  

 

Kommentar: Cirkeldiagrammet för frågan gällande om intervjuobjekten är intresserade av en 

hållbarhetscertifiering visar att 38 % är mer intresserade eller mycket intresserade av en 

sådan. Ytterligare 26 % av intervjuobjekten har besvarat att de är intresserade. 34 % har svarat 

att de är lite intresserade eller inte intresserade. De 2 % som valt att inte svara gjorde detta på 

grund av kluvenhet. Övriga kommentarer som framgick när denna fråga ställdes var att en 

hållbarhetscertifiering inte är något som företagen behöver tänka på än så länge. Ett 

intervjuobjekt påpekade även att en sådan troligtvis skulle vara för tidskrävande för de 

anställda.     
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4.2.6 Medel- och medianvärden 
 

Mean Values Summary 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Resource Minimization 50 1 5 3,52 1,282 

Resource Minimization Cost 49 1 5 2,96 1,154 

Strengthen Local Economy 50 1 5 3,48 1,418 

Strengthen Local Economy 
Cost 

48 1 5 2,88 1,424 

Involvement of Local Citizens 50 1 5 3,82 1,224 

Involvement of Local Citizens 
Cost 

46 1 5 3,13 1,376 

Emphasize Local Culture 46 1 5 3,54 1,277 

Emphasize Local Culture Cost 46 1 5 3,17 1,305 

Sustainable Events 
Certification  

49 1 5 2,94 1,345 

meva1090512 

Tabell 5. Medelvärden av undersökningsvariabler.    
 

Median Values Summary 1 

 Resource 
Minimization 

Resource 
Minimization Cost 

Strengthen Local 
Economy 

Strengthen Local 
Economy Cost 

Valid 50 49 50 48 

Missing 0 1 0 2 

Median 4,00 3,00 4,00 3,00 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

medva1090519 

Tabell 6. Medianvärden av undersökningsvariabler, del 1.  
 

Median Values Summary 2 

 

Involvement of 
Local Citizens 

Involvement of 
Local Citizens 

Cost 
Emphasize Local 

Culture 
Emphasize Local 

Culture Cost 

Sustainable 
Events 

Certification    

Valid 50 46 46 46 49 

Missing 0 4 4 4 1 

Median 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

medva2090519 

Tabell 7. Medianvärden av undersökningsvariabler, del 2.  

 

Kommentar: I tabellerna ovan visas medel- och medianvärden för undersökningsvariablerna. 

Ur tabellerna går att utläsa hur många intervjuobjekt som svarat, samt om det finns något 

bortfall. I tabellerna finns även beskrivet vilka värden som undersökningsresultatet bygger på, 

angivet minimum och maximum. I tabellen för medelvärdena finns det en kolumn kallad 

standard deviation, på svenska standardavvikelser, som är den genomsnittliga avvikelsen 

ifrån medelvärdena.     

 

Det som tabellerna ovan visar är att det är en klar skillnad mellan inlednings- och följdfrågan i 

varje dimension. Värdena blir i varje följdfråga lägre än vad de var i inledningsfrågan.  
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4.2.7 Sammanfattning av frågan gällande konkurrensfördelar 

 

Fråga: Tror ni att en hållbarhetscertifiering skulle gynna ert företag konkurrensmässigt? 

 

Som svar på denna fråga hade intervjuobjekten delade meningar. Det mest genomgående 

öppna svarsalternativet syftade till att en hållbarhetscertifiering inte skulle gynna 

verksamheten idag, men troligtvis i framtiden. Detta berodde på den rådande lågkonjunkturen, 

samt att certifieringen ifråga ännu inte är utformad. Intervjuobjekten menade att de behöver 

veta mer om hållbarhetscertifieringens kriterier för att kunna ta ställning till den ur ett 

konkurrensperspektiv. Dessa intervjuobjekt påpekade även att om en eventuell 

hållbarhetscertifiering för eventbranschen ska vara slagkraftig, bör den vara svår att erhålla 

och det ska finnas en prestige i att ha en sådan. Det framkom även att den offentliga sektorn 

troligtvis är mer intresserade av en certifiering då dessa har högre krav på sig, samt att det är 

konkurrenskraftigt vid upphandlingar för kommunala uppdrag. Andra intervjuobjekt angav av 

olika skäl, exempelvis geografiskt läge, att de inte har några konkurrenter och ser därför inte 

en hållbarhetscertifiering som en konkurrensfördel.  

 

Ytterligare åsikter som framgick var att en hållbarhetscertifiering skulle vara en 

konkurrensfördel i eventbranschen. De intervjuobjekt som delade denna mening ansåg att det 

skulle vara positivt i ett marknadsförings- och publicitetsperspektiv. Det ansågs även att 

eventbranschen är i behov av en sådan då andra liknande branscher redan kommit långt i 

arbetet kring detta. En hållbarhetscertifiering skulle innebära att företagen i branschen får en 

kvalitetsstämpel. Denna kvalitetsstämpel skulle visa kunden att verksamheten är; seriös, klok, 

välmående, sund, bryr sig, och tänker hållbart. En del av intervjuobjekten påpekade även att 

kunderna har börjat efterfråga ett hållbarhetstänk på marknaden, vilket bland annat har märkts 

vid upphandlingar. Om en hållbarhetscertifiering skulle vara en konkurrensfördel beror på 

omvärldens attityder och vilka premisser uppdragsgivaren kräver i valet av eventleverantörer.  

 

4.2.8 Sammanfattning av den företagsinterna frågan 

 

Fråga: Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, hur ser ni på att hållbarhetscertifiera er 

verksamhet?  

 

Det som genomsyrats mest under telefonintervjuerna är funderingar gällande kostnaden för en 

framtida hållbarhetscertifiering. Det som påpekats av intervjurespondenterna är att priset för 

en certifiering, samt tillkommande kostnader för att uppfylla de kriterier som kommer att 

ställas, måste vara hanterbara för företagen. Det har framkommit att det troligtvis skulle vara 

lättare för större företag att hantera kostnader kring en hållbarhetscertifiering. Däremot ansåg 

vissa att pengarna inte spelar någon roll om en sådan gynnar resultatet. Det handlar om att 

man i kalkylen ser en vinning med att ha en certifiering och att det i slutändan skapar högre 

intäkter för företaget. För att detta ska lyckas krävs även att det finns ett intresse hos 

uppdragsgivaren och att denna är beredd att betala för det. Intresset för denna certifiering 

skulle komma att öka om det blev ett känt varumärke, och därför anser företagen att 

investeringarna som också krävs skulle bli mer värda. I motsats till detta fanns det 

intervjuobjekt som ansåg att det inte fanns utrymme för dessa kostnader. Detta på grund av att 

det dels inte var aktuellt för nystartade företag, och dels att företagen väljer att lägga pengarna 

på annat i en lågkonjunktur. En annan åsikt som framkom var dock att om företag ska betala 

för en certifiering så vill de veta vart pengarna tar vägen. Exempelvis nämndes att 

organisationen som kommer stå bakom hållbarhetscertifieringen inte tar ut onödiga 
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administrationsavgifter, samt att den tillhandahåller tjänster såsom vägledning för 

medlemmarna.  

 

Det framgick att certifieringar i ett företagsekonomiskt perspektiv oftast bara leder till ökade 

kostnader och därmed uteslöts ett intresse för denna. En annan åsikt kring detta var att det är 

självklart att det kommer kosta pengar, men att det troligtvis också ger tillbaka något i 

längden. Något som ansågs viktigt för intervjuobjekten var att certifieringen inte fick ta upp 

för mycket tid från verksamheten, och att kriterierna för denna måste vara tydliga och starka.  

Skulle detta uppnås så skulle certifieringen komma att utgöra en god mall för hur företaget 

kan bedriva sin verksamhet i ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Eventbranschen är enligt intervjuobjekten en bransch som behöver ordnas upp. Företagen 

måste ta sitt ansvar och agera, vilket inte kommer göras om inte omvärldens attityder och 

viljor förändras. För en mer hållbar framtid krävs att marknaden sätter press på företagen i 

branschen. Intervjuobjekten menar att när kunderna börjar efterfråga ett mer hållbart 

engagemang, kommer företagen att anpassa sig efter detta. För att en hållbarhetscertifiering 

ska gynna företagen bör denna tas fram under en långsam process. Intervjuobjekten anser att 

det krävs långsiktig planering men att det är intressant att sträva mot.      
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5. Analys 
 

I analyskapitlet presenteras; kopplingar mellan teori och empiri samt egna tankeprocesser. 

 

Utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka om företag i eventbranschen är 

intresserade av en hållbarhetscertifiering. Utifrån insamlad information och den kvantitativa 

undersökningen som har genomförts, har det framkommit att det finns ett intresse av en 

certifiering för hållbara event. Den statistiska datan visar att 38 % av intervjuobjekten är mer 

intresserade eller mycket intresserade av en sådan. Ytterligare 26 % av intervjuobjekten har 

besvarat att de är intresserade.  

 

Det har sedan länge arbetats kring begreppet hållbar utveckling
95

, vilket har kommit att 

implementeras såväl globalt som lokalt
96

. Det sägs allmänt att det är allas ansvar att arbeta för 

en hållbar utveckling
97

, och enligt intervjuobjekten så är det både uppdragsgivarens, 

lokalbefolkningens och arrangörens ansvar att se till att detta efterlevs. Detta skulle kunna 

möjliggöras inom eventbranschen, genom att det skapas och tillämpas en 

hållbarhetscertifiering för det hållbara eventet. Författarna till denna uppsats anser att en 

certifiering för det hållbara eventet skulle komma väl till pass både i hållbarhets- och 

konkurrensfördelssyfte. Om en certifiering skulle få en stor genomslagskraft och fungera på 

marknaden, så skulle idén kunna sprida sig utanför Sveriges gränser och bli ett internationellt 

koncept. Nackdelen med en hållbarhetscertifiering är att om den blir utformad fel, kan den 

komma att förlora sitt värde och bli någonting företagen implementerar i sin verksamhet men 

inte arbetar utefter. I och med detta anser både författarna och intervjuobjekten att kriterierna 

för en framtida certifiering bör vara starka, tydliga och utformade för varje enskild del av 

eventbranschen.   

 

Hållbarhetscertifieringen skulle komma att inbegripa dimensionerna; miljö, ekonomi, det 

sociala och kultur. I Halls modell över värden och principer för hållbar turism, finns fragment 

att hämta till en hållbarhetscertifiering inom event. Dessa inbegriper bland annat; att minimera 

användning av resurser, att skapa ekonomiska fördelar till lokalbefolkning och andra aktörer, 

samt att främja medverkande och anställning av lokalbefolkning.
98

  

 

Globaliseringen har som tidigare nämnts bidragit till den globala uppvärmningen
99

, vilket är 

ett av skälen till varför frågan gällande resursminimering ställdes till intervjuobjekten. Svaret 

på frågan blev att majoriteten med 56 % ansåg att det var mer viktigt eller mycket viktigt att 

resursminimera. När följdfrågan, hur viktigt det är även om det skulle komma att kosta mer 

för verksamheten, ställdes ändrades denna procentsats till 28 %. Detta tillsammans med 

övriga värden medförde att medianvärdet i inledningsfrågan var 4 och i följdfrågan 3. När ett 

event anordnas är det enligt intervjuobjekten i undersökningen viktigt att använda sig av 

lokala aktörer och att minimera användning av resurser såsom bränsle, el och vatten. Detta 

anser även Swarbrooke är väsentligt när han beskriver hur en destination ska utvecklas. 

Fortsättningsvis menar Swarbrooke att det redan i planeringsprocessen är viktigt att se till att 

bevarandet och resursminimeringen har en jämn balans.
100

 Detta kan appliceras på 

                                                 
95

 http://www.ne.se/kort/brundtlandrapporten 2009-04-08 
96

 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/agenda21 2009-04-08  
97

 Hall, C.M., 2000, s. 4. 
98

 Figur 1. 
99

 http://www.africagroups.org/pdf/utbyten.pdf 2009-04-24, s. 7.  
100

 Swarbrooke, J., 1999, s. 54f. 
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planeringsprocessen för det hållbara eventet, då uppdragsgivaren och eventplaneraren bör ha 

detta i åtanke. I planeringsprocessen kan de planera för att under det pågående eventet 

påverka och öka medvetenheten om resursminimering, hos såväl deltagare som 

beslutsfattande organ
101

. Frågan är hur villiga företagen egentligen är att satsa på 

resursminimering, då det i undersökningen framgick att det var färre som ansåg 

resursminimering som viktigt, om det skulle komma att kosta mer pengar för verksamheten.  

 

I den ekonomiska dimensionen tar Hall upp att turismindustrin fungerar som ett verktyg för 

att skapa ekonomisk lönsamhet
102

. På en plats där event skapas, genereras en tillfällig och 

vidare en långsiktig ekonomisk tillväxt. Detta på grund av den attraktivitet som skapas på 

platsen samt de arbetstillfällen som ges.
103

 I inledningsfrågan om att stärka den lokala 

ekonomin ansåg en majoritet med hela 58 % av intervjuobjekten att det var mer viktigt eller 

mycket viktigt. När följdfrågan, om det är lika viktigt även om det skulle komma att kosta 

mer pengar för verksamheten, ställdes var svaret för samma svarsalternativ 38 %. 

Intervjuobjekten ansåg däremot att det oftast är billigare att använda sig utav lokal arbetskraft 

och därmed skulle det lokala företagandet och entreprenörskapet uppmuntras. Det är delvis på 

grund av dessa åsikter som medianen för denna dimension kom att ändras från 4 i 

inledningsfrågan, till 3 i följdfrågan. Att uppmuntra det lokala företagandet och använda lokal 

arbetskraft, menar författarna till denna uppsats skulle kunna vara ett av de kriterier som 

eventuellt skulle ställas på eventföretagen för att kunna bli certifierad. Detta för att främja och 

skydda företagandet även utanför storstäderna. Att stärka den lokala ekonomin inom 

eventproduktion, är upp till vilken input uppdragsgivaren är villig att använda sig utav. Med 

input menas som tidigare nämnt de resurser som går åt till att uppföra ett event
104

. 

Intervjuobjekten i undersökningen menade därför att det är uppdragsgivarens input som 

bestämmer utfallet av eventet. En hållbarhetscertifiering skulle innebära ytterligare en kostnad 

för uppdragsgivaren, men å andra sidan hjälpa till att ge direktiv om vilka resurser som bör 

användas vid eventproduktion.  

 

Med frågan avseende den sociala dimensionen försökte författarna ta reda på hur viktigt 

intervjuobjekten tyckte det var att involvera lokalbefolkningen och lokala aktörer i sin 

produktion av event. Detta ansågs vara den viktigaste frågan av alla som ställdes i 

undersökningen, där 66 % svarade att det var mer viktigt eller mycket viktigt. När följdfrågan, 

om det är lika viktigt även om det skulle komma att kosta mer pengar för verksamheten, 

ställdes minskade detta tydliga intresse. Bland annat minskade värdet mycket viktigt från 38 

% till 18 %. Det går att se en tydlig koppling till detta då medianvärdet för första 

inledningsfrågan var 4, medan den för följdfrågan var 3. Produktionen kring hållbara event 

skulle i framtiden komma att handla om just integration mellan lokalbefolkningen och de 

lokala aktörerna. Skulle detta förbises av uppdragsgivare och eventföretagen skulle det i 

längden bidra till intressekonflikter mellan aktörerna
105

. Författarna tror att detta är möjligt att 

kringgå, i och med en hållbarhetscertifiering som påpekar att detta är viktigt att eftersträva. 

Kriterierna för certifieringen bör också ta upp att företagen redan i planeringen integrerar 

lokalsamhället. Detta gör att delaktigheten ökar vilket kan mynna ut i attitydförändringar, 

vilket i sin tur gynnar hållbar utveckling i längden
106

.  
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På inledningsfrågan om hur viktigt det är att belysa kulturen vid eventproduktion, svarade en 

majoritet på 54 % av de tillfrågade intervjuobjekten att det är mer viktigt eller mycket viktigt. 

I följdfrågan, om det är lika viktigt även om det skulle komma att kosta mer pengar för 

verksamheten, sjönk dessa svarsalternativ till 40 %. Medianvärdet för den kulturella 

dimensionen var 4 i inledningsfrågan, och 3 i följdfrågan. Att belysa den lokala kulturen 

kostar enligt intervjuobjekten inte alltid mer pengar för verksamheten. Det som styr innehållet 

beror på om kunden efterfrågar kultur i eventet eller inte. Här finns även en tredje aspekt att ta 

hänsyn till och det är om lokalbefolkningen står bakom ett främjande av den lokala kulturen 

eller inte. Swarbrooke menar att det är viktigt att uppmuntra lokalbefolkningen att ta initiativ 

för att skydda och stödja samhällets kulturella aktiviteter
107

. Detta menar författarna kan göras 

genom att lyfta fram den lokala kulturen i kriterierna för certifieringen, och på så sätt lyfts 

detta fram under eventet.  

 

Trots att medianvärdena har visat att intervjuobjekten ändrat sina svarsalternativ ner på 

värdeskalan i följdfrågorna i varje dimension, så visar korrelationskoefficienten att 

samvariationen variablerna emellan är hög. Detta tror författarna beror på att förändringen 

mellan intervjuobjektens svar i variablerna inte har varit särskilt stor. Exempelvis har 

intervjuobjekten vid ett flertal tillfällen när följdfrågan ställts, enbart valt att ändra sitt 

svarsalternativ ett steg ner på värdeskalan. Hade intervjuobjekten ändrat sina svarsalternativ 

mer drastiskt på värdeskalan, så hade korrelationskoefficienten varit lägre vilket hade tytt på 

att samvariationen inte var lika hög som resultatet för denna undersökning visar.   

 

Författarna har valt att koppla medianen och korrelationskoefficienten för varje dimension till 

begreppet altruism. Dessa avspeglar intervjuobjektens oegennytta i inledningsfrågan i varje 

dimension, det vill säga att intervjuobjekten handlar utifrån de fasta moralreglerna istället för 

att se till det egna intresset
108

. Däremot har det genom följdfrågan, som handlar om ifall 

intresset för en hållbarhetscertifiering är lika högt även om det skulle komma att kosta mer 

pengar för verksamheten, förekommit att egenintresset tar över. Detta tyder på att det är 

ekonomin i företaget som bestämmer hur företagen ska agera i slutändan. Altruistiska 

handlingar är egentligen något förutbestämt, eftersom dessa är ett resultat av en medveten 

process
109

.  

 

Som tidigare nämnt kan författarna ur undersökningsresultatet utläsa att intervjuobjekten i 

vissa fall har angett ett värde på inledningsfrågan, medan de har valt att ange ett lägre värde i 

följdfrågan. Förändringarna i svaren mellan inledningsfrågan och följdfrågan har att göra med 

att intervjuobjektens beteende förändras i samband med omgivningsförändringar
110

. Dessa 

omgivningsförändringar kan exempelvis vara uppdragsgivarnas attitydförändringar kring 

ämnet hållbar utveckling, vilket i sin tur skulle kunna resultera i att eventföretagen ändrar sitt 

beteende som en sambandsfaktor till vad kunden efterfrågar.  

 

Författarna kan även utläsa att intervjuobjekten i de övriga fallen valt att ange samma värde 

på följdfrågan som de gjorde på inledningsfrågan. Författarna tror att i de fall som 

intervjuobjekten i båda variablerna valt att ange låga värden på värdeskalan, kan bero på att 

företagen inte tillämpar det altruistiska tankesättet och därmed ser till egenintresset i första 
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hand. Däremot anser författarna att de intervjuobjekt som i båda variablerna har svarat med 

höga värden på värdeskalan följer det altruistiska tankesättet.  

Eventbranschen är fördelade på olika typer av företag, vilket gör den komplex
111

. Om en 

hållbarhetscertifiering ska kunna implementeras, måste den därför vara anpassad till alla delar 

av branschen. Trots att certifieringen ännu inte finns, har 38 % av intervjuobjekten ändå 

svarat att de är mer intresserade eller mycket intresserade av en sådan certifiering. 

Medianvärdet för intresset av en hållbarhetscertifiering var 3, vilket författarna finner 

imponerande högt, då det i telefonintervjuerna inte nämndes vilka kriterier som skulle behöva 

uppfyllas, eller hur mycket en sådan certifiering skulle komma att kosta.  

 

För att skapa en hållbarhetscertifiering har en del av intervjuobjekten förklarat att en sådan 

process bör vara långsam. Detta för att alla i slutändan ska kunna uppfylla certifieringens 

kriterier på samma sätt, samt att det borde finnas olika kriterier för olika typer av 

verksamheter. Ytterligare ett argument för att det borde finnas olika kriterier är att varje 

eventplanerare skapar unika event och därför får inte kriterierna låta eventplaneraren 

begränsas. Liksom för Naturens Bästa-certifieringen, borde det finnas ett antal grundprinciper 

som visar certifieringens ståndpunkter
112

. Utifrån dessa skulle kriterier kunna bestämmas, 

vilka måste uppfyllas för att kunna bli certifierad. 

 

I den empiriska undersökningen har författarna valt att fråga intervjuobjekten om det finns 

någon koppling mellan att inneha en hållbarhetscertifiering och konkurrensfördelar. Vid 

konkurrens på eventmarknaden, gäller det att finna en position som står över konkurrensens 

drivkrafter. En lösning på detta problem kan i det här fallet vara att differentiera
113

 företaget. 

Detta har intervjuobjekten argumenterat kring, och en majoritet är övertygade om att en 

hållbarhetscertifiering skulle komma att bli en konkurrensfördel på marknaden. En 

hållbarhetscertifiering skulle innebära en innovativ lösning som skulle skänka kunden ett 

mervärde i form av en kvalitetsstämpel. Om kunden ska vara villig att betala mer, bör dock en 

märkestrohet hos hållbarhetscertifieringen skapas på marknaden.   
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6. Resultat 
 

I resultatkapitlet presenteras; slutsatser, diskussion, kunskapsbidrag samt förslag till fortsatt 

forskning.   

 

6.1 Slutsatser 

 

I problemformuleringen i det inledande kapitlet ställdes tre frågor som skulle ligga till grund 

för undersökningens syfte. Den första frågan berörde att ta reda på om det fanns ett intresse 

hos företag i eventbranschen för en egen hållbarhetscertifiering. Författarna har med denna 

undersökning kommit fram till att det finns ett intresse för en sådan. De har även kommit fram 

till att företagen ser en framtida hållbarhetscertifiering som ett konkurrensmedel på 

eventmarknaden.   

 

Den andra frågan berörde huruvida en hållbarhetscertifiering kan implementeras i ett 

eventföretag. Slutsatsen som författarna har dragit är att det skulle fungera att implementera 

en certifiering för hållbara event, så länge det finns kriterier som är anpassade till varje 

enskild del av branschen. Med detta menar författarna att det skulle vara enklare för företagen 

att anpassa sina verksamheter om kriterierna var utstakade efter hur verksamheterna bedrivs.   

 

I den tredje frågan i problemformulering undrade författarna ifall intresset hos företagen för 

en hållbarhetscertifiering baserades på ett moraliskt eller ekonomiskt perspektiv. Det 

undersökningsresultatet visar, är att skillnaden på hur intervjuobjekten har svarat i 

inledningsfrågan och följdfrågan inte skiljer sig så mycket från varandra. De har generellt valt 

att ange samma värden, eller ett steg lägre på värdeskalan för varje fråga i dimensionerna. 

Även om skillnaderna är små, så är tendensen att svarsalternativen får lägre värden i 

följdfrågorna. Med detta menar författarna att den ekonomiska aspekten i varje dimension är 

viktigare än den moraliska, och därmed den som styr intresset för en framtida certifiering. I 

och med att skillnaderna är små, så finns dock en tydlig moralisk framtoning i 

intervjuobjektens svar.    

 

6.2 Diskussion  

 

Under arbetets gång har författarna stött på saker som de vill föra en diskussion kring. Det 

första berör fördelar respektive nackdelar med en hållbarhetscertifiering för eventbranschen. 

Författarna anser att det är en stor fördel för företag att inneha en hållbarhetscertifiering. Detta 

för att kunna vägleda uppdragsgivare i sina val av arrangörer och kunna visa att man som 

företagare bryr sig om hållbar utveckling. En nackdel som författarna tror kan uppstå, är att 

det finns en risk att hållbarhetscertifieringen blir svag om kriterierna inte är anpassade efter 

verksamheterna på rätt sätt. Självklart kommer de att vara anpassade, men är det möjligt att 

kriterierna för varje verksamhet kan bli så pass specifika som författarna skulle vilja?  

 

Det har från en del intervjuobjekt framgått att en certifiering enbart skulle ses som en 

ytterligare kostnad för företaget, inte som något positivt för varumärket. Författarna anser att 

det självklart finns skilda åsikter om huruvida en certifiering skulle vara positivt eller negativt 

för företaget. Företagen som dock väljer att skaffa en hållbarhetscertifiering bör enligt 

författarna ha ett genuint intresse för denna för att lyckas implementera den i verksamheten.  
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6.3 Kunskapsbidrag 

 

Denna kvantitativa studie med syfte att undersöka eventbranschens intresse för en 

hållbarhetscertifiering, kommer att bidra med statistiskt underlag, bland annat till 

forskningskonferensen kring hållbar turism som kommer att äga rum på Södertörns högskola 

hösten 2009.   

 

Författarna uppmärksammade även ett ökat intresse och engagemang hos de deltagande 

företagen i undersökningen för en eventuell framtida hållbarhetscertifiering.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Uppsatsens undersökning speglas idag ur ett producentperspektiv. Det hade varit intressant att 

se en likadan undersökning ur ett konsumentperspektiv, alltså från uppdragsgivarnas 

synvinkel. Förslag på fortsatt forskning skulle därför kunna vara att göra en likadan 

undersökning, fast ur ett konsumentperspektiv. Detta för att se om det finns en efterfrågan på 

marknaden för att skapa en hållbarhetscertifiering.  

 

Vidare föreslår författarna att fortsatt forskning på området, kan vara att se över vilka kriterier 

för de olika delarna inom branschen som kan föreslås och tillämpas i en framtida 

hållbarhetscertifiering.  
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning  
 

I kvalitetssäkrings- och kritisk granskningskapitlet presenteras; källkritik angående använda 

referenser.  

 

Den tryckta litteratur som författarna har använt sig av, huvudsakligen i teoriavsnittet i 

uppsatsen, är aningen föråldrad. Inga senare tryckta böcker hittades för de fakta som 

författarna ville använda sig utav. Därmed har litteraturen granskats ordentligt innan den 

använts och skrivits ned i uppsatsen. De elektroniska källor som finns redovisade i uppsatsen 

tolkar författarna som vinklade, oftast till företagens fördel. Därför har författarna försökt att 

vara så objektiva som möjligt när de behandlat denna information.  

 

I uppsatsen har en kvantitativ studie genomförts, vilken har innefattat 50 intervjuobjekt. 

Antalet intervjuobjekt har tillsammans med handledare Gustaf Onn och Göran Andersson 

godkänts. Däremot tror författarna till denna uppsats att det möjligtvis skulle ha blivit ett 

annorlunda utfall av resultatet om undersökningen hade utförts på fler intervjuobjekt. De små 

skillnaderna som vi i denna undersökning har påvisat, kanske skulle ha varit tydligare om 

intervjuobjekten varit fler.  

 

För att få fram ett representativt urval av intervjuobjekt valde författarna att använda sig utav 

sökmotorn Retriever Business. Vid tillfället när författarna utförde undersökningen per 

telefon, fanns cirka 530 företag i det slutgiltiga urvalet. Denna siffra styrs av Bolagsverkets 

uppdaterade register och kan därmed komma att förändras. Det bör även tas i beaktande att 

företagen själva avgjort vad som ska innefattas i sin bolagsordning, därav har företag med 

udda verksamheter förekommit i träfflistan. Detta har författarna haft i åtanke och därmed har 

ingen i urvalet fått fler än ett samtal var. Det bör även nämnas att den slutgiltiga träfflistan var 

rangordnad utefter omsättning och därmed inte slumpartad. Vid den obundna slumpmässiga 

urvalsprocessen har ett flertal företag slumpmässigt dragits. En del av dessa har inte kunnat 

kontaktas då det antingen inte funnits ett telefonnummer kopplat till företaget, eller att 

företaget har inlett konkurs.       

  

I urvalet har ett bortfall förekommit, då det säkerligen finns fler företag i Sverige som 

bedriver verksamhet inom event men inte har uppfyllt de kriterier författarna har haft på sitt 

representativa urval. Detta är författarna till denna uppsats väl medvetna om, men har valt att 

använda sig utav de cirka 530 företagen ur träfflistan. Detta för att författarna insåg att de 

skulle få ihop sina 50 intervjuer med detta urval.   
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Bilagor 
 

1. Hållbara turismprojekt – en planeringsgrund av ett forskningsprojekt 
- Av Göran Andersson 

 

Undersökningen av hållbara turismprojekt kan göras utifrån valda hållbarhetskriterier, 

hållbarhetseffekter och hållbarhetscertifieringen. Nedan redovisas kriterier och aspekter om 

dessa områden. Ett turismprojekt kan vara en permanent besöksattraktion, en temporär 

besöksattraktion (event) eller utveckling av en turistdestination. Rent generellt måste använt 

intressentperspektiv väljas innan undersökningen.  

 

 

1. Hållbarhetskriterier 

(Kan på en skala 1-7 besvaras med a) allmän relevans för hållbarhet, b) kostnadsnivå för 

företaget och c) intressant att hantera för företaget) 

 

a. Dimensionen lokal och regional ekonomi 

i. Stärka den lokala ekonomin 

ii. Använda lokal arbetskraft 

iii. Lokalt inhandlade varor 

b. Dimensionen samhälle 

i. Det lokala samhällets intressenter är involverade 

ii. Minimera kulturslitage 

iii. Deltagande för alla intresserade 

iv. Respekt för lokala traditioner 

c. Dimensionen miljö 

i. Minimera resursanvändning (el, värme, vatten) 

ii. Återanvända resurser 

iii. Avfallshantering 

iv. Transportfrågor 

v. Den biologiska mångfalden 

vi. Minimera naturslitage 

vii. Klimatfrågor 

d. Dimensionen hållbarhetsarbetet 

i. Hållbarhetsansvarig utsedd 

ii. Hållbarhetsplan finns 

iii. Används hållbarhetsexpertis i projektet 

 

2. Hållbarhetseffekter för turismprojektet 

(kan på en håller med skala 1-7 besvaras a) negativa effekter, b) positiva effekter, 

c) både positiva och negativa effekter, d) inga effekter) 

 

i. Allmän image 

ii. Turismprojektets affärsidé 

iii. Genomförandeeffektivitet 

iv. Kundens upplevelse 

v. Turismprojektets ekonomi 
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3. Hållbarhetscertifiering för turismprojektet 

(kan besvaras med ”ja, definitivt”, b) ”ja”, c) ”kanske”, d) ”nej”, e) ”nej, definitivt inte, f) 

”ingen uppfattning”. 

 

a.  Bör möjligheten finnas? Om svar ja: 

b.  Behövs speciell logga? 

c.  Gör den nytta för företaget? 

d.  Får det kosta pengar? 
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2. Intervjuformulär  
 

 

Den miljörelaterade dimensionen  

 

 Hur viktigt anser ni det är att minimera användning av resurser såsom bränsle, el och 

vatten när ni anordnar event? 

 

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 

 

 Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet? 

 

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 

 

 

Den ekonomiska dimensionen  

 

 Hur viktigt tycker ni det är att stärka den lokala ekonomin när ni anordnar ett event? 

 

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 

 

 Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet?  

   

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 

 

 

Den sociala dimensionen  

 

 Hur viktigt tycker ni det är att involvera lokalbefolkningen och lokala aktörer i er 

produktion av event?   

 

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 
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 Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet?  

 

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 

 

  

Den kulturella dimensionen 

 

  Hur viktigt tycker ni det är att belysa den lokala kulturen när ni anordnar event?  

 

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 

 

 Hur viktigt är det, även om det skulle kosta mer pengar för er verksamhet? 

 

0 

Ingen 

uppfattning 

1 

Inte viktigt 
2 

Lite viktigt 
3 

Viktigt 
4 

Mer viktigt 
5 

Mycket 

viktigt 

 

 

Hållbarhetscertifiering 

 

 Skulle ni vara intresserade av att ert företag blir hållbarhetscertifierat?  

 

1 

Inte intresserad 

2 

Lite intresserad 

3 
Intresserad 

4 
Mer intresserad 

5 
Mycket 

intresserad 

 

 

Konkurrensfördelar 

 

 Tror ni att en hållbarhetscertifiering skulle gynna ert företag konkurrensmässigt?  

 

Öppet svar:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Företagsintern fråga 

 

 Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, hur ser ni på att hållbarhetscertifiera er verksamhet?  

 

Öppet svar:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Övriga synpunkter om de frågor vi har ställt: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Korstabeller och diagram – övrigt material  
 

Den miljörelaterade dimensionen  

 

Percent of valid and missing interview objects 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Resource Minimization * 
Resource Minimization Cost 

50 100,0% 0             ,0% 50 100,0% 

resmin1090511       
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Den ekonomiska dimensionen 

 

Percent of valid and missing interview objects 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Strengthen Local Economy * 
Strengthen Local Economy Cost 

50 100,0% 0               ,0% 50 100,0% 

stloec1090511       
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Den sociala dimensionen  
 

Percent of valid and missing interview objects 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Involvement of Local Citizens * 
Involvement of Local Citizens 
Cost 

50 100,0% 0               ,0% 50 100,0% 

inloci1090511       
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Den kulturella dimensionen 

 

Percent of valid and missing interview objects 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Emphasize Local Culture * 
Emphasize Local Culture Cost 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

emlocu1090511       
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Mean Values Summary
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Medelvärdesdiagram 
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4. Sammanställning av frågan gällande konkurrensfördelar 
 

Fråga: Tror ni att en hållbarhetscertifiering skulle gynna ert företag konkurrensmässigt?  

 

Jan West Byggare 

AB 

Ja det skulle det säkert. Alla typer av certifieringar är ett kvitto på att 

man är seriös och att man tar hänsyn till dessa saker. I valet mellan 

två aktörer så tror jag att det är positivt. För detta företag är det dock 

för tidigt. 

Lagom&Gott Ljud i 

Stockholm AB 

Det är svårt att säga. I en högkonjunktur har nog folk råd att välja ett 

sådant företag, men i dagsläget är det bara prislappen som gäller.  

Wickis Event 

Kommanditbolag 

Om man tittar på iso-certifieringen som exempel, så kändes det som 

att man skaffade den bara för att visa att man hade den. Däremot 

tycker jag att kvalitetsbiten med iso- var bra. För att kunna veta om 

det skulle bli konkurrensmässigt skulle jag behöva veta mer. Det 

som jag spontant tänker är att det måste gynnas på två sätt; 

1. att det ska visa att du är medveten, detta skulle mer bli en 

marknadsföringsåtgärd 

2. att det är bra för företaget och att det hjälper företaget framåt 

Sweden Arctic 

Management AB 

Ja. Det beror på hur den skulle vara utformad. Om vår verksamhet 

uppfyller kraven och de kvaliteter som ges så ses ju det givetvis som 

en konkurrensfördel. 

Fredag Eventbyrå 

AB 

Kanske i vissa avseenden, t.ex. vid kommunala upphandlingar 

annars tveksam.   

Raily Event AB På sikt, ja! Det är något som måste jobbas in och bli känt först bara. 

Kunden måste veta vad det är.  

JPN i Båstad AB Inte just nu. I framtiden mer kanske. Det handlar fortfarande om att 

få ett så bra event som möjligt för kunden.  

Campingaktiebolaget 

Lagunen 

Ja absolut. Det visar att man är med i matchen och bryr sig om 

samhället och därmed sina gäster. 

Järvsö food & event 

Handelsbolag 

Osäker på det. Inte i min del av branschen, finns heller ingen som 

geografiskt konkurrerar med mig. (Järvsö) 

Unify Aktiebolag Ja! De flesta företag som köper är på olika sätt intresserade… 

offentliga sektorn mer intresserade på grund av att de har krav på sig 

att få genomföra detta. Privata sektorn är mer flexibel men absolut 

intresserade dem med. 

Profile 4U Aktiebolag Det tror jag inte. Vi riktar oss mot en så specifik målgrupp, och 

marknadsföringen sker mest på internet. 

Stockholm 

Improvisationsteater 

AB 

Ja… inte ännu. Kan bli i framtiden. 

Perspective 

Communication 

Sweden AB 

Lite, men inte fullt ut. Det den skulle generera är att den visar att 

man är ett klokt, välmående och sunt företag.   

 

Saleteam 

Scandinavia AB 

Nej. Då allt styrs så pass centralt tror jag inte det. Ser ingen vinst 

med det hela. 

Seaside Björkö AB  

Pine Island AB Inte kortsiktigt, men långsiktigt. 

CA Event 

Handelsbolag 

Ja, det tror jag. Det ses som någonting väldigt positivt. 
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PRomotion Expo 

Nordic 

Kommanditbolag 

Ingen betydelse då företaget inte har några stora konkurrenter. 

Degen & Olofsson 

Handelsbolag 

En certifiering skulle kunna gynna företaget om man livnärde sig på 

event.   

Himlinge Östergård 

Handelsbolag 

Ser man till att den är tillräckligt omfattande är det naturligtvis en 

konkurrensfördel. Annars är det leverans och leveransnivå som är 

betydelsefullt på marknaden.  

GR Consulting Tror inte en hållbarhetscertifiering skulle påverka. Det är bara 

resultat som betyder någonting för våra kunder, de som har höga 

resultat får mer jobb. Däremot skulle en kvalitetscertifiering som 

skulle visa kunden vad vi står för kvalitetsmässigt vara intressant. 

DÄR har ni en bra uppsats!   

Fa Stina P Konsult  

adSales Nej. Varför? Jo, kanske i ett långt perspektiv men inte i dagsläget. 

Nu handlar det om vad man gör i dagsläget, vilket mervärde som 

man ger kunden. 

Adolphson & 

Holmström AB 

Det beror på. Offentlig sektor – ja!!! Måste och ska ha det för att få 

möjlighet att bjuda på det jobbet. Näringsliv och privat sektor – 

osäker. För de spelar det ingen roll, där är pengar och kostnader 

viktigast… beror helt på kundens premisser.  

MediaMaker 

Aktiebolag 

Ja absolut! Kunderna efterfrågar! Avgörande faktor… torskat 

upphandling pga detta. Kommer bli viktigt i framtiden. 

Leijon Event AB Det beror på värdet i den, det är nog bra för att höja kvaliteten. Jag 

har inte så många konkurrenter i området jag bor i och verkar, mer 

konkurrens i andra delar av branschen i så fall. Kunden skulle få 

bättre kvalitet om det fanns. Inom branschen är det bra att dra nytta 

av varandra, hyr in kompetent personal och hjälps åt att hitta nya 

möjligheter.  

Produktion & Event 

Support i Stockholm 

AB 

Ja.. jag förutsätter det. Kanske inte till en början då folk inte vet vad 

det är, men i det långa loppet, definitivt.  

 

umeåDUÅ AB Det lär inte vara något negativt i alla fall. Det ger ett budskap till 

kunder. Men intresset måste finnas från båda sidorna av myntet. En 

sådan certifiering måste ha betydelse och därmed generera till en 

kvalitetsstämpel. Syftet och de slutgiltiga målen är oftast långt ifrån 

varandra, vilket man måste ha i åtanke. 

TM Demo Aktiebolag Företag som jobbar inom en mindre skala, inga stora evenemang.. 

vet inte, tror inte det.  

JKP Racing 

Equipment AB 

Nej. 

Claritudo Aktiebolag Det beror på hur den skulle vara utformad. Den måste vara 

lättkommunicerbar för kunden i sina val inför ett eventarrangemang. 

Det svåra i eventbranschen är att man alltid är beroende av kunden.   

Give Away 

Stockholm AB 

Inte så som branschen är upplagd nu (komplext!). Event är en bred 

benämning, men absolut intressant för oss om köpcentrum och andra 

platser där vi har våra events är villiga att ha oss.  

Micke Eklund 

Datakonsult AB 

Det förutsätter att den är svår att skaffa. Det ska finnas en prestige i 

att ha den i så fall. 
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KONGRO 

produktion AB 

Jag vet faktiskt inte, både och. Jo det kan vara en fördel.  

 

Svenska 

Golfrestauranger AB 

Ja. Därför att det skulle utgöra en kvalitetsstämpel då det är många 

oseriösa i branschen. Denna stämpel även gentemot kunderna. 

Sea Motion 

Stockholm AB 

Ja. Vi jobbar i en känslig miljö (skärgården), en certifiering skulle 

sätta kvalitetsstämpel gentemot kunderna om den är rätt utformad. 

Flygande Köket 

Catering Stockholm 

AB 

Ja det tror jag, all publicitet är bra. 

Per Alénius 

Aktiebolag 

Jag tror det skulle vara konkurrensmässigt! Viktigt att bestämma i 

organisationerna. Viktigt i valet av eventleverantör. 

Konferensstaden 

Sundsvall Ekonomisk 

förening 

Tveksamt just nu, däremot kanske i framtiden. Tror inte att den 

skulle vara ett hinder inför en kund i sitt val av arrangörer. Inget skäl 

som får dem att välja oss eller någon som skulle ha en certifiering. 

Det beror till stor del på hur omvärlden och dess attityder till 

frågorna ser ut och hur miljökraven är upplagda.  

Anna's mat & mingel Ja det tror jag. Det hjälper med de bitar man inte tar tag i själv, det 

hjälper en att bli starkare.  

Pause Personalvård Nej, eftersom jag är ett enmans företag där jag säljer mig själv. 

CKF Design Det får man forska lite på först, dvs. om kunderna efterfrågar detta. 

Om det verkligen gynnar så är det självklart. 

OJ Production Inte som vi arbetar. De som har helhetsansvaret för eventet är det 

mer viktigt för. Det blir mer och mer efterfrågat på marknaden. 

Konsultbolaget i 

Gamla Stan 

Aktiebolag 

Om det är ett verktyg som går att använda och som det finns ett 

värde i… som typ iso-certifierade choice-hotell så är det jättebra. 

Powerine Consulting 

AB 

Kanske. Man kan ju säga det till kunderna. 

CSPRS rental studios 

AB 

Vet ej. 

KC Upplevelsedesign 

AB 

Ja faktiskt. Evenemangsbranschen är absolut sist i denna fråga, 

restauranger och hotell gör det redan. Det är därför jag håller på att 

starta upp min egen förening (på internationell nivå). Det krävs 

förstås vilja och driv för att få det att fungera.  

Can You Hear Me 

AB 

Inte för min del, det skulle inte spela någon roll, då vi tillhandahåller 

artister i största allmänhet. 

Themercado Group 

AB 

Idag så har företaget bl.a. diplom gällande kreditvärdighet som visar 

kunden trovärdighet. Marknaden är så ”normal” nu, i en stabiliserad 

ekonomi kanske det skulle vara mer aktuellt. En bra sak att visa upp 

på hemsida och dylikt.   

Petré Event & PR 

AB 

Ja absolut! Det visar att man tänkt hållbart. Många i branschen som 

är oseriösa i sina verksamheter. En certifiering skulle kanske visa att 

man är seriös i det man gör, samtidigt som högre press sätts på 

företagen. 
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5. Sammanställning av den företagsinterna frågan 
 

Fråga: Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, hur ser ni på att hållbarhetscertifiera er 

verksamhet?  

 

Jan West Byggare 

AB 

Inte aktuellt eftersom företaget är så nystartat. Sen beror det ju också 

på att det är lågkonjunktur. Annars så verkar det vara en bra grej. 

Lagom&Gott Ljud i 

Stockholm AB 

Intressant att sträva mot. 

Wickis Event 

Kommanditbolag 

Man måste ha bilden klar för sig om man ska kunna svara på detta. 

Sweden Arctic 

Management AB 

Företag får börja ta sitt ansvar. Det är en kostnad som man som 

företag får räkna med i framtiden. 

Fredag Eventbyrå 

AB 

Beror på priset. Den dagen jag ser priset och vilken tid detta skulle 

innebära kan jag svara på hur företaget ställer sig till detta. 

Raily Event AB Något man får jobba med på lång sikt. Pengarna måste ju komma 

någonstans ifrån också.   

JPN i Båstad AB Det handlar om att skapa högre intäkter genom att ha en 

miljöcertifiering. Det skulle kunna vara bra sett ur ett längre 

perspektiv. 

Campingaktiebolaget 

Lagunen 

De kriterier som skulle ingå bör vara under en långsam process, 

långsiktig planering. Omöjligt att göra alla omställningar på ett år 

definitivt. Då skulle verksamheten gå i konkurs. Verksamheten 

sysslar redan med miljövänlig uppvärmning av stugor och 

båthamnen. Därför måste det vara en långsiktig plan. 

Järvsö food & event 

Handelsbolag 

Svårt att svara på. För enmansföretag är det nog svårt, men lättare 

för större företag.  

Unify Aktiebolag Det skulle vara bra för verksamheten. Bra då det skulle vara en mall 

för vad man får och inte får göra. Det är alltid svårt att veta vad som 

är rätt eller fel exakt. 

Profile 4U Aktiebolag Det kan jag inte svara på. 

Stockholm 

Improvisationsteater 

AB 

Inga stora problem då det inte blir någon stor omställning för 

teatern. 

Perspective 

Communication 

Sweden AB 

Vill man vara med på en sådan certifiering får man som företag ta 

sitt ansvar och agera.  

 

Saleteam 

Scandinavia AB 

Under förutsättning att kunderna ställer krav på att ha ett sådant 

tänk. Allt handlar om vad uppdragsgivaren är beredd att betala.   

Seaside Björkö AB Nej. Det är ekonomin som styr allt ändå. Därför tror jag att många 

som uttrycker ett intresse för certifieringen inte skulle ta till sig den 

om den skulle finnas i verkligheten. Därför är jag negativ till en 

sådan certifiering för eventbranschen. 

Pine Island AB Positivt! Men beror på kostnaden. 

CA Event 

Handelsbolag 

Om vi kan tillgodoräkna oss det i projekten, så är det i 

företagsekonomisk synpunkt bra. 

PRomotion Expo 

Nordic 

Kommanditbolag 

Om det skulle vara rimliga kostnader. Det handlar även om tid och 

andra resurser som man måste lägga ner på det hela. Idag skulle inte 

certifieringen vara något för vårt företag, kanske i framtiden, det är 
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omvärldens viljor och attityder som styr. Den dagen kunden 

efterfrågar så kommer marknaden anpassa sig efter kunderna. 

Degen & Olofsson 

Handelsbolag 

Det finns inget utrymme för sådana kostnader just nu. 

Himlinge Östergård 

Handelsbolag 

Certifieringar ger oftast bara en ökad kostnad för företaget, därför 

tror jag att det inte skulle vara intressant för vårt företag.   

GR Consulting För en kvalitetscertifiering skulle vi lätt kunna betala upp emot 

20 000 kronor. Men då ska certifieringen också visa kunden vad vi 

står för. 

Fa Stina P Konsult  

adSales Om man kan göra en vinning i kalkylen då är det bra för företaget, 

annars ställer man sig utanför en sådan certifiering.   

Adolphson & 

Holmström AB 

På lång sikt värt det, på kort sikt inte. Beror på vad man vill med sitt 

företag. Beror på hur länge företaget har funnits. 

MediaMaker 

Aktiebolag 

Kommer bli tvungna för att hänga med.. viktig framtidsfaktor. 

Leijon Event AB Det är bra att sätta press på företagen i branschen. Däremot har nog 

enskilda företagare svårt att omställa, det är för stora kostnader det 

handlar om. Jag köpte nyligen en lastbil där det skiljde flera hundra 

tusen i pris på en som var miljöklassad och den jag köpte. Det är 

alltid ekonomin som styr till en viss gräns. Pressen skulle gärna 

ligga på alla dimensionerna i så fall.  

Produktion & Event 

Support i Stockholm 

AB 

I det långa loppet tjänar man nog på det då man får mer kunder. 

umeåDUÅ AB Alla kriterier som företaget kan klara av att hantera är det som 

gynnar företaget i slutändan. Allt beror på vad man som företagare 

får ut av en sådan certifiering. Fördelning på intäkter, transparant 

bokföring mot medlemmar. Full genomsyn vart pengarna tar vägen i 

organisationen – så att medlemmarna vet vad pengarna tar vägen, 

ingen onödig administration. 

TM Demo Aktiebolag Företaget skulle inte ha någon vinning i det. 

JKP Racing 

Equipment AB 

 

Claritudo Aktiebolag Det är så svårt att svara på. Detta på grund av att allt är kopplat till 

ekonomin. Det skulle i så fall bero på vad företagen efterfrågar. 

Give Away 

Stockholm AB 

Beror på vad den kan generera. De som anordnar själva eventen har 

större nytta av det, vi är ett säljföretag av bland annat event. Oavsett 

hur fantastiskt det är, så står slutkunden till slutet och ska bestämma 

sig för om ett certifierat företag är bra eller dåligt.  

Micke Eklund 

Datakonsult AB 

Inte enkelt att svara på innan man har sett en effekt av en 

certifiering. Om det skulle vara ett känt varumärke som fungerade 

skulle jag absolut vara med, då är investeringar man gör mer värda. 

Beror även på hur stort företaget är. Ligger i tiden. Eventbranschen 

är en bransch som borde ordnas upp lite.    

KONGRO 

produktion AB 

Det jag tror är aktuellt för detta företag är att titta på vilket 

förbruksmaterial man använder, och de kriterierna har jag redan 

fyllt. Men det är klart att det kan finnas fler saker att ändra på när det 

gäller förbrukningsmaterial. Skulle kriterierna innebära att jag måste 
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ändra på något i min verksamhet så måste det finnas alternativ att 

välja.  

Svenska 

Golfrestauranger AB 

Hanterbara kostnader absolut. Skulle nog gå att göra om 

verksamheten under ett år.  

Sea Motion 

Stockholm AB 

Det beror på vad kostnaderna är. Att ta en kostnad är helt ok, men 

det får inte ta för mycket tid och pengar. Årsavgiften måste vara låg 

i förhållande till omsättningen. 

Flygande Köket 

Catering Stockholm 

AB 

Vet inte. En certifiering kommer ju kosta men kommer troligtvis 

kommer den också att ge något tillbaka i längden. Jag har ett enmans 

företag och därmed inte så mycket till övers att lägga på sådana 

typer av certifieringar. Jag är nog villig att betala lite för ändamålet 

är ju bra. 

Per Alénius 

Aktiebolag 

Samma där, det är viktigt i valet av eventleverantör.   

Konferensstaden 

Sundsvall Ekonomisk 

förening 

Jättesvårt att svara på när jag inte vet vad en sådan skulle innebära 

för företaget. Alla företag idag jagar kostnader för att bli mer 

kostnadseffektiva. Jag kan däremot konstatera att den kostnaden det 

skulle innebära skulle vara ett krav för att få affärer helt klart. 

Däremot om kostnader kommer på saker som inte är dagsaktuella, 

kanske det inte skulle vara lika intressant. Idag är ju miljön på 

tapeten. Kunden väljer vad som är viktigt i sina val av arrangörer 

och underleverantörer.. 

Anna's mat & mingel Låter jätteintressant ändå. 

Pause Personalvård Inte intresserad. 

CKF Design Beror på hur mycket det gynnar företaget i slutänden. Pengar finns 

det.. men beror på om certifieringen skulle gynna resultatet. 

OJ Production Ingen anledning. 

Konsultbolaget i 

Gamla Stan 

Aktiebolag 

Bra såvida att det är ett verktyg som kan användas, annars inte. Inget 

värde just nu. Om det kunde användas så vore det en jättebra sak. 

Powerine Consulting 

AB 

Helt ärligt tror jag inte det är jätteviktigt. Pengarna spelar ingen roll. 

CSPRS rental studios 

AB 

Svårt att svara på i och med att jag inte är intresserad av 

certifieringen. Företaget sysslar med film och reklamfilm.. modeller 

flyger in från USA för detta och därför passar inte certifieringen in i 

företagets verksamhet över huvud taget. 

KC Upplevelsedesign 

AB 

 

Can You Hear Me 

AB 

I så fall ska det vara under en långsam process. Om man satte en 

femårsperiod för att uppfylla kraven så är de kostnaderna för 

omställningen av verksamheten inget hinder. 

Themercado Group 

AB 

Beror på hur tydliga/starka kriterierna är. 

Petré Event & PR 

AB 

Jag tror inte det skulle vara så dyrt att omställa verksamheten. Det 

skulle verkligen behövas i en bransch som eventbranschen. 

Regeringen skulle kunna ordna subventioneringar så att företagandet 

i Sverige kunde ställa om sina verksamheter till mer hållbara.  
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6. Tillvägagångssätt i SPSS  
 

Utifrån intervjuformuläret som använts vid telefonintervjuerna, kan variabler definieras till 

SPSS. Variablerna kommer att utgöra intervjuobjektens namn samt undersökningsfrågorna. I 

fliken variable view kommer dessa att namnges och ges värden. Nästa steg i processen är att 

mata in undersökningsresultaten från varje intervjuobjekt, detta görs i fliken data view.  

 

När databasen är skapad och alla undersökningsresultat är inmatade kan korstabeller och 

diagram tas fram. För att få fram en korstabell i SPSS går man in på analyze i huvudmenyn, 

därefter descriptive statistics och slutligen crosstabs. I crosstabs-fönstret kan sedan valda 

variabler jämföras med varandra, genom att föra in dessa i rader och kolumner. Därefter 

skapas en korstabell som lägger sig i ett output-fönster. Genom att dubbelklicka på tabellen 

läggs denna i ett nytt fönster som kallas pivot table, där layouten kan editeras.  

 

Stapeldiagram skapas genom att gå in på graphs i huvudmenyn, därefter legacy dialogs, och 

slutligen bar. Nästa steg i processen är att välja vilken sorts diagram som ska användas, 

författarna kommer i denna uppsats att använda simple bar. För att komma vidare väljs också 

vilken data som ska användas i det slutliga diagrammet. För uppsatsens stapeldiagram 

kommer summaries for groups of cases att användas. I nästa steg väljs vilken variabel som 

ska undersökas i category axis, och i bars represent väljs hur staplarna ska representeras. 

Genom att trycka OK skapas ett stapeldiagram i output-fönstret, som även den kan editeras i 

pivot table.      

 

En annan typ av diagram som författarna kommer att använda sig av är cirkeldiagram. Sådana 

skapas genom att gå in på graphs i huvudmenyn, därefter legacy dialogs, och slutligen pie. I 

nästa steg väljs vilken data som ska användas, för uppsatsens undersökningsresultat kommer 

författarna använda sig utav summaries for groups of cases. För att få fram det slutliga 

cirkeldiagrammet väljs i define slices by vilken variabel som ska visas i diagrammet. I detta 

steg väljs även hur variabeln ska representeras i slices represent. Genom att trycka OK skapas 

ett cirkeldiagram i output-fönstret, som även den kan editeras i pivot table.      

 

De färdiga korstabellerna och diagrammen kan sedan kopieras och överföras till ett Word-

dokument. I Word kan dessa ytterligare editeras efter önskemål och behov.  

 

Den primära databasen som författarna kommer att bygga upp kring undersökningsresultatet 

kommer vid senare tillfälle att behöva manipuleras. Detta i och med att det sjätte 

svarsalternativet, ingen uppfattning, står utanför den värdeskala som det slutliga resultatet ska 

byggas på. Databasen kommer att manipuleras på det sätt att den första databasen kopieras för 

att sedan editeras. Ändringen består av att lyfta ut det sjätte svarsalternativet ur varje 

undersökningsvariabel för att därefter läggas in som en oberoende egen variabel per 

undersökningsvariabel. Denna process kommer författarna att utföra för att få fram olika typer 

av information ur den primära respektive sekundära databasen. Den primära databasen 

används för att få fram den totala informationen, medan den sekundära databasen är mer 

selektiv. Detta för att undvika missvisande resultat i bland annat uträkning av medelvärden.  

   

Den sekundära databasen kommer att användas för att få fram undersökningsvariablernas 

medelvärden och medianer. Medelvärdena kommer att baseras på den tidigare nämnda 

värdeskalan 1 till 5. Dessa värden skapas genom att i SPSS gå in på på analyze i huvudmenyn, 

därefter descriptive statistics och slutligen descriptives. I descriptives väljs alla 
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undersökningsvariabler som medelvärde ska grundas på och läggs in i rutan variables. 

Därefter kan beställningen av medelvärden specificeras genom att gå in på options. I denna 

funktion väljs mean, minimum, maximum, standard deviation samt variable list. 

Medelvärdestabellen visas i output-fönstret genom att därefter trycka continue och sist OK.     

 

Ur den framtagna medelvärdestabellen kommer författarna att kopiera medelvärdena för att 

sedan lägga in dessa i ett Excel-dokument. Detta kommer att göras för att det i SPSS inte går 

att åstadkomma ett sådant stapeldiagram som författarna önskar få fram. För att få fram detta 

korrekta stapeldiagram, läggs i detta steg undersökningsvariablerna på första raden i 

dokumentet och medelvärdet för dessa på den andra raden. Stapeldiagrammet för denna 

uppsats kommer att skapas genom att först markera informationen i dokumentet och sedan gå 

in på insert i huvudmenyn och därefter välja chart. I installationsrutan som kommer upp väljs 

vilken typ av diagram, column, samt vilken typ av stapel som ska användas, clustered column, 

och sedan next. I nästa steg väljs columns och sedan next. I steg tre väljs vilken titel 

diagrammet ska ha samt under data labels väljs show labels för att visa medelvärdena. I det 

fjärde och sista steget väljs vart stapeldiagrammet ska visas i dokumentet, där väljs as object 

in och sedan finish. Det färdiga stapeldiagrammet över medelvärden kan editeras i både 

Excel-dokumentet och slutligen i Word-dokumentet.     

 

Medianvärdena kommer att baseras på den tidigare nämnda värdeskalan 1 till 5. Dessa värden 

skapas genom att i SPSS gå in på på analyze i huvudmenyn, därefter descriptive statistics och 

slutligen frequencies. I frequencies väljs alla undersökningsvariabler som medianvärdena ska 

grundas på och läggs in i rutan variables. Därefter kan beställningen av medianvärdena 

specificeras genom att gå in på statistics. I denna funktion väljs median, minimum, samt 

maximum. Medianvärdestabellen visas i output-fönstret genom att därefter trycka continue 

och sist OK.     

 

 

  


