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Syfte: Syftet med denna undersökning är att ta reda på om och hur eventföretag påverkas av en 

ökad miljömedvetenhet, hur de arbetar för att möta de krav som ställs och vilka dessa krav är. 

Huvudsyftet är att fastställa hur företagens syn på klimatpåverkan speglas i de event och 

konferenser som anordnas.  

 

Metod: Vi har använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med respondenter 

valda för undersökningens syfte. 

 

Teoretiska utgångspunkter: Uppsatsen utgår från teorier om miljöpåverkan, hållbar utveckling, 

miljöanpassade event, externa faktorers påverkan, certifiering och organisationer. 

 

Resultat: Eventföretagen påverkas inte märkbart av den ökade miljömedvetenheten i Sverige. 

Inte heller Stockholms utmärkelse Europas miljöhuvudstad 2010 tycks ha någon påverkan. Det 

är därför tvivelaktigt om ett eventföretags konkurrenskraft skulle påverkas av ett större 

miljöfokus. Respondenterna är eniga om att det kommer att ändras i framtiden och att en större 

kunskap om miljöanpassning kommer att vara nödvändig för eventföretagen.  

 

Nyckelord: Event, miljöanpassning, gröna event, CSR. 



 
 

Abstract 
 

Title: Eco-friendly Events - The events of the future 

 

Level: Bachelor's thesis C-level tourism 

 

Author: Caroline Westerlind & Madeleine Olsson 

 

Advisor: Christian Widholm 

 

Semester: Spring 2015 

 

Purpose: The purpose of this survey is to find out if and how the event companies are affected 

by an increased awareness of environmental impact, how they work to meet the requirements 

and what those requirements are. The main purpose is to determine how firms' assessments of 

climate change is reflected in the events and conferences organized. 

 

Method: We have used a qualitative approach with semistructured interviews with respondents 

that met the study purpose. 

 

Theoretical framework: The essay is based on the theories of environmental footprints, 

sustainable development, environmentally friendly events, external influences, certification and 

organizations. 

 

Results: Event companies are not significantly affected by the increased environmental 

awareness in Sweden. They were not notably affected when Stockholm was named European 

Green Capital 2010. Because of this, it's unlikely that event companies' competitiveness would 

be affected by a greater focus on the environment. The respondents agree that all of this will 

change in the future and a greater awareness of environmental adaptation will be required of 

event companies. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet ges en överblick över uppsatsens innehåll. 

 

1.1  Problemdiskussion och formulering 

I Sverige har miljön fått ett större utrymme de senaste åren och människor blir allt mer medvetna 

om hur miljön påverkas och av vad. Allt fler känner ett ansvar att exempelvis källsortera eller 

rent av tänka miljövänligt.1 

 

Stockholm blev år 2010 utsedd till Europas första miljöhuvudstad av Världsnaturfonden, bland 

annat för stadens satsningar på biogas och att de bygger Europas största anläggning med solceller 

på tak i Järva.2 Detta har lett till att även företagen har insett att de har ett ansvar och många har 

även viljan att arbeta på ett mer miljövänligt sätt. Dessutom ställer kunderna mer krav på 

företagen angående miljöanpassning än tidigare. Det är en motiverande faktor för företagen då 

miljöanpassning inte endast ses som ett ansvar utan även som en möjlighet. Att anpassa sig såväl 

till de miljökrav som ställs av staten, som de som ställs av kunderna, kan ge stora 

konkurrensfördelar. Likaså kommer de företag som misslyckas med detta riskera att förlora 

kunder och marknadsandelar. Miljöanpassningen kan ge företagen en bra image och varumärket 

stärks.3 Den bör alltså även genomsyra konferenser och event. 

 

Runt om i Sverige ses symbolen Miljömärkt Event allt oftare. Vasaloppet och Medeltidsveckan 

är två stora och internationellt kända event som uppfyllt kraven för denna märkning genom att 

följa riktlinjer för ett mer miljövänligt event.4 Producenter, sponsorer, managers och värdar har 

                                                           

1 Håll Sverige Rent. Vi är miljömärkta. 2015. www.hsr.se 

2 Stockholms Stad. Stadens klimat och miljöarbete. 2012. www.stockholm.se 

3 Isaksson, Karin. Logistics Service Providers going green - insights from the Swedish market. Linköpings 
Universitet. 2012. sid. 65-68 

4 Håll Sverige Rent. Miljömärkta Event. 2015. www.hsr.se 
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ansvar för att eventen är socialt, kulturellt och miljömässigt riktiga både etiskt och enligt lagar. 

För att spara eller tjäna så mycket pengar som möjligt vid olika event finns det viktiga 

miljömässiga aspekter att tänka på. Dessa kan bidra till att ge en positiv bild av företaget i 

omvärldens ögon.5 

 

Principerna för att ha ett hållbart event innebär satsningar på de ekonomiska och miljömässiga 

processerna bland annat. “Man ska maximera vinsten genom att minimera alla negativa 

faktorer”, varav miljöförstöring är en viktig och stor faktor att arbeta med.6 Eventbyråer som 

arrangerar event och möten, stora som små, ställs inför utmaningen att kunna möta 

företagskundens policy och önskemål om miljötänk för att få uppdraget, då detta blir ett allt 

vanligare krav i företagsvärlden. De måste ha större kunskap inom miljö- och klimatfrågor för att 

det ska vara möjligt att erbjuda kunder ett klimatsmart miljöalternativ till deras möten, 

konferenser och event.7 

 

Regler och lagar kan dock sätta stopp för vissa typer av miljöanpassningar, såsom möjligheten 

att skänka överbliven mat till behövande eller sälja vidare, då kylkedjan aldrig får brytas.8 För att 

kunna tillämpa alla sorters anpassningar måste man vara medveten om denna typ av stadgar men 

också andra lagar och regler gällande lokaler med mera.9 

  

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om och hur eventföretag påverkas av en ökad 

miljömedvetenhet, hur de arbetar för att möta de krav som ställs och vilka dessa krav är. 

Huvudsyftet är att undersöka hur företagskundens syn på klimatpåverkan speglas i de event och 

konferenser som anordnas.  

 

                                                           

5 Getz, Donald. Event Management & Tourism Event, Canada: University of Calgary. 2004. sid.151 

6 Sveriges Riksdag. Rapport från Riksdagen 2010/11:RFR2 - Uppföljning av stadens satsning på hållbara 
städer. Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 

7 Sveriges Ledarskapssajt, Motivation. Konferera miljövänligt. 18 mars 2011 

8 Livsmedelsverket. PM Dnr 867/2014 Saknr9.3 På väg mot ett Sverige med mindre matsvinn. Dahlin 
2014 

9 Sveriges Riksdag. Rapport från Riksdagen 2010/11:RFR2. 2010 



 

3 
 

1.3 Frågeställningar 

- Hur anser eventföretagen att de påverkas av den ökade miljömedvetenheten i Sverige (idag och i 

framtiden)? 

- Hur har utmärkelsen Europas miljöhuvudstad påverkat eventföretagens kunder och deras krav på 

miljöanpassade event? 

- På vilket sätt påverkar miljöinriktningen eventföretagets konkurrenskraft? 

- Vad gör eventbyråerna för att skaffa en djupare kunskap om miljösmarta alternativ för möten, 

konferenser och event? 

 

1.4 Avgränsningar och definitioner 

Avgränsningarna i undersökningen håller sig inom Stockholmsområdet för att resultaten ska vara 

mer relevanta och hanterbara för undersökningens tidanpassning och resurser. 

Undersökningen ämnar att endast titta på företag som kallar sig för eventföretag. Mässor och 

liknande, som kan kopplas till eventbranschen, har ej använts i undersökningen. 

Begreppet miljö används i undersökningen för att definiera klimatpåverkan och ej exempelvis 

arbetsmiljön på en arbetsplats. 

 

1.5 Förkortningar och nyckelord 

CO2 - koldioxid 

CSR - Corporate Social Responsibility, företagets sociala ansvar. 

WWF - Världsnaturfonden är en organisation som bland annat arbetar med djur, natur och 

klimatpåverkan. 

Vasaloppet - en skidtävling som genomförs varje år mellan orterna Sälen och Mora i Dalarna 

(Sverige). Det är världens äldsta, längsta och största skidlopp. 10 

                                                           

10 Vasaloppet. Om oss. 2015. www.vasaloppet.se  

http://www.vasaloppet.se/
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Medeltidsveckan - ett multifokusevent som pågår i Visby på Gotland (Sverige) vecka 32 varje 

sommar.  

Pitch - ett framtaget arbetsförslag från eventföretaget till kunden. Kan även avse processen där 

kunden utvärderar och väljer mellan olika eventföretags framtagna arbetsförslag. 

Event - betyder evenemang eller händelse och är ofta en del av en kommunikationsplan med 

inslag av underhållning och catering av mat. 

Miljömedvetenhet - att människor har medvetande om miljön och miljöpåverkan. 

Green Events - engelskt uttryck för gröna event, vilket betyder att de är miljöanpassade. 

Stora och små företag är i den här texten en definition av företagets omsättning och huruvida de 

är välkända eller ej. 

Kunden har betydelsen företagskund och är därmed inte en enskild person i den här texten. 

 

1.6 Uppsatsdisposition  

Uppsatsens är till sin struktur uppdelad i åtta kapitel varav de två sista är referenser och bilagor. 

Det inledande kapitlet är en översikt av vad undersökningen innebär och dess problemställning. 

Därefter följer metodkapitlet som innehåller information om vilken metod som använts vid 

insamling av data och även metodkritik. Kapitel tre förklarar de teorier som använts, det vill säga 

akademiska texter, tidigare forskning och modeller. Det kapitel som följer innehåller empirin där 

primärdata omfattar intervjusammanställningar och sekundärdata är insamlad i form av statistik. 

Analyskapitlet för samman teori och empiri samt egna tolkningar. Resultatet redovisas i det sista 

kapitlet slutsatser. 
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2. Metod 
 

I metodkapitlet förklaras på vilket sätt empiri och forskningsunderlag tagits fram samt hur 

trovärdig denna information är. 

 

2.1 Forskningsmetod & Forskningsstrategi 

En kvalitativ metod valdes för denna undersökning då den ansågs passa bäst för att samla in data 

och ge svar på undersökningens frågeställningar. Den kvalitativa undersökningsmetoden skiljer 

sig från den kvantitativa undersökningsmetoden på flera sätt. Bryman och Bell skriver att den 

vanligaste skillnaden är att en kvalitativ forskning ofta riktar in sig på ord medan den 

kvantitativa riktar in sig på siffror. Den kvalitativa undersökningsmetoden lägger även större vikt 

på förhållandet mellan teori och praktik. Data som samlas in tolkas och ger en tydligare 

förståelse för hur verkligheten ser ut i jämförelse med den kvantitativa, vilket är syftet med 

denna undersökning.11  

 

En deduktiv ansats var den mest passade processen för att förklara hur kopplingen mellan de 

teoretiska referensramarna och det empiriska materialet. I en deduktiv ansats föregår teorin 

empirin. Med detta menas att genom den kunskap som redan existerar runt ett område och de 

teorier som finns angående området, formas hypoteser som sedan underkastas en empirisk 

granskning. Datainsamlingen baseras alltså på de teorier som används.12 I denna undersökning 

användes redan existerande teorier som intervjufrågorna sedan baserades på. Den empiri som 

samlades in genom dessa intervjuer och den statistik som hittats via sekundära källor, gav ett 

resultat som antingen bekräftade eller förkastade dessa teorier.   

 

2.2 Pilotundersökning 

I en kvalitativ intervju är en pilotundersökning inte lika viktig som i en kvantitativ undersökning 

då eventuella problem med frågorna kan rättas till under intervjuns gång. Den som blir intervjuad 

                                                           

11 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2013. sid. 390 

12 Ibid. sid. 31 
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har möjlighet att ställa frågor om förtydligande med mera.13 I denna undersökning valdes ändå 

att utföra en pilotundersökning på de kvalitativa intervjufrågorna för att de riktiga intervjuerna 

skulle gå så smidigt som möjligt. Den intervjuade personen kan uppfatta intervjun som oseriös 

om allt för många frågor är oklara och kräver förtydligande. Pilotundersökningen utfördes med 

fem olika personer som sedan fick lämna kritik och förslag på ändring. Korrigeringar skedde 

därefter. 

 

2.3 Primär- och sekundärdata 

Om en källa har upplevt, varit delaktig i eller sett det som denne berättar om räknas källan som 

primär. Om denne istället hört det från andra räknas källan som sekundär. Primära källor är mer 

sannolika och har därför större betydelse än sekundära. Det positiva med sekundärkällor är att 

dessa oftast är mycket mindre resurskrävande i form av tid och pengar än primärkällor.14 För att 

samla in primärdata till denna undersökning har intervjuer skett med respondenter från olika 

eventföretag i Stockholm. Den sekundära data som samlats in till undersökningen är statistik av 

antalet företag i Stockholms län med någon typ av miljöcertifiering och antalet miljömärkta 

event som godkänts av Håll Sverige Rent.  

 

2.4 Intervjuer 

Intervjuer skedde med anställda på olika företag som arbetar med event och konferenser för att 

samla in relevant information till undersökningen. Eventföretag, med kontor i Stockholm eller 

som anordnar många av sina event i Stockholm, valdes ut så att intervjuerna kunde ske 

personligen och ej via telefon eller mejl. Eventföretagen hjälper andra företag att anordna olika 

sorters möten och konferenser i olika storlek och teman. De olika företagen som valdes till 

undersökningen sysslar med uppdrag med olika inriktningar eller branscher och några av dem 

har även internationella kunder som de jobbar med. Företagen som valdes till intervjuer är några 

av de största och mest välkända i Stockholm och därför intressanta att ta med i undersökningen. 

Eftersom det var högsäsong under intrevjuperioden, ställde de upp som hade tid över men vid 

tillfrågan via telefon valdes passande respondent efter arbetsuppgifter som beskrivs på 

vederbörandes hemsidor. Exempelvis Projektledare, VD eller liknande position. Eventföretagen 

kontaktades via telefon och tillfrågades om de kunde ställa upp på en intervju. Sammanlagt nio 

                                                           

13 Bryman & Bell. sid. 276 

14 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 1996. sid. 132-134 



 

7 
 

företag, som passade urvalets kriterier kontaktades, varav fem hade möjlighet att ställa upp på en 

intervju. En intervjuguide med öppna frågor sattes ihop och skickades till respondenterna 

dagarna före intervjutillfället. Respondenterna fick själva välja om de ville titta på frågorna under 

intervjuns gång. En av intervjuerna skedde i en lugn hotellobby utan betydande störningsmoment 

medan de resterande fyra intervjuerna skedde i avskilda rum på eventföretagens kontor. Samtliga 

intervjuer genomfördes med en respondent, utom en där två respondenter medverkade varav den 

ena var tvungen att lämna intervjun innan den avslutats. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefon. Detta rekommenderas för att minimera risken att viktig information går förlorad.15 

Under intervjuns gång fördes anteckningar av båda intervjuare i ett Word-dokument. 

Intervjuerna var av ett semistrukturerat slag.  

En semistrukturerad intervju har ofta en redan uppsatt intervjuguide med ett förutbestämt ämne 

och forskaren har en god bild av vilka frågor som ska beröras. Frågorna behöver dock inte 

komma i den ordningsföljd som är uppsatt i guiden och respondenten kan svara fritt på frågorna. 

Om fler än en intervju utförs finns det inga krav på att dessa måste ha utförts på samma sätt och 

om fler frågor dyker upp under intervjuns gång är det fritt att ställa dessa och utveckla intervjun. 

Den data som samlas in under intervjun är kvalitativ och kan därför inte kvantifieras.16 

 

2.4.1 Transkribering 

När en intervju spelats in än det bra att skriva ned intervjun så att den finns i skriftform. 

Intervjuaren ska enligt Bryman och Bell vara uppmärksam på intressanta och relevanta 

synpunkter som respondenten ger, ställa följdfrågor och uppmärksamma då respondenten säger 

emot sig själv. Transkriberingen bör även utföras av den som utförde intervjun då denne erhåller 

information som inte kan fångas på band, till exempel ansiktsuttryck, detta kan göra att 

transkriberingen blir olika om intervjuaren skriver den själv i jämförelse med om denne anlitat 

någon att göra transkriberingen.17  Transkriberingen i denna undersökning gick till på det sätt att 

intervjuarna skrev anteckningar under intervjuns gång i ett Word-dokument där intervjufrågorna 

fanns med. Detta gjordes för att minimera risken att de svar som respondenten gav skulle gå 

förlorade om inspelningen för någon anledning skulle försvinna eller vara av så pass dålig 

ljudkvalitet att det inte skulle gå att förstå vad som sas. Efter att alla fem intervjuer tagit plats 

delades intervjuerna upp mellan intervjuarna som separat lyssnade igenom intervjuerna och 

transkriberade de svar som respondenten i varje intervju gav. Dessa transkriberingar lästes av 

båda intervjuare flera gånger för att se om uppfattningen av intervjuerna var detsamma för båda. 

                                                           

15 Bryman & Bell. 2013. sid. 489-490 

16 Ibid. sid. 475 

17 Ibid. sid. 489-491 



 

8 
 

Transkriberingen användes mycket under analysen och jämfördes med varandra för att hitta 

skillnader och likheter mellan respondenternas svar.  

 

2.4.2 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om att göra rätt etiskt främst gentemot respondenterna. En del i 

forskningsetiken kallas för samtyckesprincipen och betyder att respondenter frivilligt ska 

medverka i intervjun. De har rätt att avbryta eller avstå från att svara på frågor och har även rätt 

att veta vad som krävs av dem som respondenter samt vad informationen ska användas till. En 

annan viktig del i etiken är att se till att respondenternas privatliv skyddas, att identiteter skyddas 

och att resultaten förmedlas efteråt, om man har utlovat detta. Respondenterna måste vara ärligt 

informerade om användningsområdet för informationen och fullt medveten om syftet med 

undersökningen.  

 

Utmaningar med att hålla en bra forskningsetik är exempelvis att det kan vara svårt att särskilja 

när frågor är etiska eller rör forskningens kvalitet. Politiska värderingar är också en faktor som 

spelar stor roll inom forskningsetiken och man bör därför vara försiktig med olika åsikter i 

samband med intervjuer för det kan vara svårt att sätta en gräns för vad som är etiskt eller 

oetiskt. 18 

 

2.4.3 Datahantering 

Personuppgiftslagen är flera lagparagrafer om hur man får hantera personuppgifter på företag 

och privatpersoner vid datahantering. 19 

I denna uppsats är respondenterna anonyma för att skydda deras identiteter och information om 

olika företag som medverkat i intervjuer.  

Datahantering måste organiseras och struktureras noggrant i uppsatser och forskning för att 

framtida läsare ska kunna verifiera analys och resultat. 20 

 

                                                           

18 Bryman, A. 2011. sid. 131-142 

19 Justitiedepartamentet. Personuppgiftslagen (1998:204) Regeringskansliet. 1998 

20 Svensk Nationell Datatjänst, Datahantering. 2015. www.snd.gu.se  

http://www.snd.gu.se/
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2.5 Population och Urval 

Populationen i denna undersökning är företag med kontor i Stockholm eller som anordnar en stor 

del av sina event i Stockholm, och urvalet är eventföretag. Att företagen var baserade i- eller 

spenderade mycket tid i Stockholm gjorde det möjligt för intervjuerna att ske personligen och 

inte via till exempel telefon. Det anses vara viktigt då intervjuarna har möjlighet att se 

respondenten och läsa av dennes ansiktsuttryck då frågorna ställs. Det kan ge indikation på att 

respondenten inte helt förstår frågan och ger möjlighet till förtydligande. Via telefon är det även 

ofta svårt att vara helt säker på om det faktiskt är rätt person som intervjun sker med.21 

 

2.6 Presentation av eventföretagen 

Till denna undersökning valdes respondenter från olika eventföretag som har kontor belägna i 

Stockholm eller anordnar många av sina event i Stockholm. En del av företagen har även kontor 

i andra städer i Sverige och även utanför Sverige. Samtliga eventföretag jobbar tillsammans med 

olika typer av företag, från olika branscher i olika storlekar. Eventen äger ofta rum i Sverige men 

kan även anordnas i utlandet. Eventföretagen som ställde upp på intervjuer var av olika storlekar, 

några med färre än 50 anställda och några med fler än 50 anställda.  

 

Flera av respondenterna hade en viss erfarenhet av miljöanpassade event men endast en hade 

arbetat aktivt med denna inriktning. De event som anordnas av eventföretagen är av olika slag. 

Företagsresor, konferenser, företagsfester och möten samt utställningar på mässor är några 

exempel på det som anordnas.  

 

2.7 Reliabilitet och Validitet 

För att undersökningen ska bli så reliabel som möjligt i en kvalitativ undersökning är det viktigt 

att samtliga som utför intervjuerna kommer överens om hur de svar, som respondenterna ger, ska 

tolkas. Då det endast var två personer som utförde intervjuerna kan undersökningen anses ha hög 

intern reliabilitet med endast två tolkningar att ta hänsyn till. Den externa reliabiliteten är dock 

alltid svår att värdera i en kvalitativ undersökning.22 

                                                           

21 Bryman & Bell. 2013. sid. 221 

22 Ibid. sid. 401 
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Den interna validiteten i en kvalitativ undersökning kan anses vara hög. Denna är ofta stark i 

kvalitativa undersökningar då de går mer på djupet och syftar till att hitta överensstämmelser, 

eller finna att det inte finns några överensstämmelser, mellan observationer och teoretiska idéer. 

Kravet på den externa validiteten är precis som för reliabiliteten svårt att värdera då urvalet ofta 

är begränsat.23 

  

                                                           

23 Bryman & Bell. 2013. sid. 401 
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3. Teori 
  

I teoriavsnittet presenteras relevanta artiklar, akademiska texter och modeller för den fortsatta 

forskningen med koppling till problemformuleringen, frågeställning, samt den kommande 

empirin. 

 

3.1 Akademiska texter och tidigare forskning 

Doktorsavhandlingen Logistics Service Providers going green – insights from the Swedish 

market, skriven av Karin Isaksson, beskriver en undersökning med avsikt att visa hur logistik- 

och transportbranschen i Sverige påverkas av den ökade miljömedvetenhet som vuxit fram under 

2000-talet. Den menar att en anpassning för att göra dessa företag mer miljövänliga inte är en 

trend som kommer att försvinna. Det kan ses som en möjlighet som långsiktigt kan ge en positiv 

inverkan på företagens image och varumärke.24 

 

Avhandlingen visar att de flesta undersökningar om hur företag anpassar sig till ökad 

miljömedvetenhet, fokuserar på produkttillverkande företag medan denna undersökning 

fokuserar på logistik- och transportföretag, det vill säga företag som erbjuder en typ av service.25 

 

En intressant aspekt med avhandlingen är att den syftar till att ta upp de faktorer som initierar 

miljöanpassning mest, och tvingar företagen att arbeta på ett mer miljövänligt sätt. Den mest 

avgörande faktorerna har visat sig vara kunden, vars nyfikenhet över miljöfrågor har ökat de 

senaste åren, även om man sällan vill investera i att få en mer miljöanpassad service. Att använda 

miljöanpassning som ett konkurrensmedel nämns också som en betydande faktor.26 

 

Undersökningen visar att företagen tror på att en miljöanpassning är nödvändig då det inte 

kommer dröja länge innan detta kommer bli ett krav hos många kunder och risken att förlora 

                                                           

24 Isaksson, K. sid. 65 

25 Ibid. sid. 68 

26 Ibid. sid. 65 
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marknadsandelar är stor om företaget inte uppnår dessa krav. Undersökningen visade också att 

kunder som är verksamma i olika branscher, ställer helt olika krav på transportföretagen 

angående miljöanpassning.27 

 

Att ett företags konkurrenskraft kan gynnas av en miljöanpassning är tydligt i den föregående 

texten från 2012. Michael Porter kom så tidigt som 1991 med en hypotes som säger att en 

miljöreglering hos företag skapar en “win-win- situation” då den gynnar både miljön och 

företagets konkurrenskraft.  Dessutom kan företag, som följer en strikt miljöanpassad reglering, 

rent av spara pengar istället för att, som uppfattningen var tidigare, att en större satsning på 

miljön skulle betyda en förlust för företaget. Porter menar att en strikt reglering leder till större 

effektivitet och uppmuntrar till innovationer som gynnar konkurrenskraften på längre sikt, 

relativt de företag som inte gjort denna miljösatsning.28  

 

Ett sätt att visa sitt miljöarbete för omvärlden är att bli certifierade. Graffin och Ward skriver i 

sin avhandling Certifications and Reputation: Determining the Standard of Desirability Amidst 

Uncertaint att de utvecklat en teori om att certifieringar av olika slag ger en tredje part större 

säkerhet angående företagets kvalitet och ger även företaget bättre rykte. Certifieringar hjälper 

den tredje parten genom att fylla ut den information som fattas angående vad ett företag är 

kapabelt till.29 Detta kan vara avgörande för ett företags rykte och även deras konkurrensfördelar 

då certifieringen kan göra det tydligare för tredje parten att företaget arbetar på ett önskvärt sätt. 

Forskarna fortsätter med att beskriva hur certifieringar har större effekt då osäkerhet råder om 

företagets tekniska prestanda. Det betyder att ett certifikat har större effekt för vissa företag än 

för andra.30 

 

Eventföretag kan vara miljöcertifierade men gällande själva event, finns det ett alternativ till 

detta och det är att miljömärka eventet. 

                                                           

27 Isaksson, K. sid. 67 

28 Ambec, Stefan & Cohen, Mark A. &  Elgie, Stewart & Lanoie, Paul.  The Porter Hypothesis at 20: Can 
Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness? 2011. sid. 1-2 

29 Graffin, Scott D. & Ward, Andrew J.  Certifications and Reputation: Determining the Standard of 
Desirability Amidst Uncertainty. 2010. sid. 331-332 

30 Ibid. sid. 339-341 
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I boken Event Management and Event Tourism, skriver professor Getz i ett kapitel om hur man 

planerar och utför ett ”grönt” och miljömässigt hållbart event. Boken handlar främst om 

sportevent men kan även appliceras och användas på andra sorters event. Inledningsvis menar 

författaren att producenter, sponsorer, managers och värdar har ansvar för att eventen är socialt, 

kulturellt och miljömässigt riktiga både etiskt och enligt lagar. För att spara eller tjäna så mycket 

pengar som möjligt vid olika event finns det viktiga miljömässiga aspekter att tänka på, 

dessutom kan det hjälpa företaget att få en positiv bild för omvärldens ögon, att miljöanpassa 

event.31 

 

Principer hållbara event kräver bland annat att man satsar på de ekonomiska och miljömässiga 

processerna. Ett uttryck som används i artikeln är att man ska maximera vinsten genom att 

minimera alla negativa faktorer, varav miljöförstöring är en viktig och stor faktor att arbeta 

med.32 

 

I boken använder Getz flera figurer för att beskriva hur man går till väga för att planera och 

genomföra event på ett miljöanpassat sätt. En av modellerna som kallas för System approach 

redogör för hur man gör för att försöka minimera användningen av resurser, det vill säga vatten, 

energi, material och utsläpp av föroreningar i naturen vid olika evenemang. I modellen beskrivs 

också att ett sätt att få besökarna mer utbildade och medvetna om miljöpåverkan är att involvera 

alla i ett miljövänligt beteende på eventet. Det Getz beskriver är baserat på ett miljöprogram som 

vann Award 1993 och 1994 (Cherry Creek Arts Festival, Environmental Blueprint) och är gjort 

av en organisation som startade 1991.33 

 

  

                                                           

31 Getz, D. sid. 151-152 

32 Ibid. sid. 152 

33 Ibid. sid. 153 
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System approach34 

 

 

Fortsättningsvis har Getz listat olika faktorer och funktioner som krävs vid olika typer av event 

och beskriver även värdet av att använda sig av organisationer som arbetar med att föreslå och 

hjälpa till med eventens utformning. Ett stort företag som jobbar med det är BlueGreen Meetings 

och skulle kunna användas av eventföretag i Sverige genom att köpa materialet som säljs online. 

Figuren Major areas of concern som används i detta avsnitt består av tolv punkter som anses 

vara de viktigaste för ett hållbart och bra evenemang. Av de tolv punkterna är sex kopplade till 

miljö och klimatfrågor. Denna modell (se bilaga 5) är tagen ur boken Greening our games som 

skrevs av Chernushenko redan år 1994.35 

 

  

                                                           

34 Waste management. Waste management services incorporating a total system planning approach. 
2015. www.aurecongroup.com 
35 Donald. G. sid. 153-156 
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Det finns flera organisationer som eventföretag kan ta kontakt med om de vill miljöanpassa sina 

event: 

● Håll Sverige Rent är en svensk organisation som jobbar med miljö- & klimatpåverkan i 

Sverige och är välkända för de ofta syns vid olika event. Genom samarbete med Håll 

Sverige Rent kan företag som skapar event följa en lista med specifika punkter och 

anpassa sitt event så att det blir miljöcertifierat. Varje år utdelas certifikat till olika stora 

möten, karnevalen och andra evenemang som Sverigemästerskapen, Vasaloppet och 

Världsmästerskapen. Sedan år1999 har olika typer av event fått certifikat. Från år till år 

kan man se en ökning av antalet miljöcertifierade event 36 även i andra liknande 

organisationer utomlands, såsom exempelvis organisationerna BlueGreen Meetings och 

Sustainability Victoria. 

 

● BlueGreen Meetings är en organisation som startade 1996 och har sina kontor i Canada 

och USA. De arbetar med att hjälpa andra företag att anpassa sig till miljön och skapa 

hållbara miljövänliga alternativ inom turismen. Med målsättningen att fostra mötes- och 

eventindustrin har de utvecklat ett webbverktyg med guidning hur man miljöanpassar 

olika möten.37 

 

● Sustainability Victoria jobbar huvudsakligen med att skapa en hållbar framtid och riktar 

in sig på miljö och återvinning i Victoria, Australien. De arbetar även med att anordna 

miljösmarta evenemang och erbjuder hjälp till olika sorters företag. De arbetar mycket 

med återvinning och reducera energianvändning i olika sammanhang. Organisationen 

bildades år 2005.38 Getz nämner även i sin bok att organisationen tidigare jobbat med 

något de kallade för Waste Wise Event Program som hjälpte eventföretag att följa en sju-

stegs-lista med punkter för att källsortera och använda andra miljövänliga alternativ vid 

event och möten.39 

 

 

  

                                                           

36 Vi är miljömärkta. 2014 

37 BlueGreen Meetings. Sustainable communities online. 2015 

38 Sustainability Victora Events. 2015 

39 Getz, D. sid. 157 
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3.2 Modeller 

3.2.1 Hållbar utveckling 

Den klassiska modellen för hållbar utveckling eller Corporate Social Responsability som den 

också kallas, är tre cirklar som står för de delar som måste tas hänsyn till för en hållbar 

utveckling. Dessa delar står för social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet 

som överlappar varandra. Modellens ursprung kommer från en rapport som Världskommissionen 

för Miljö och Utveckling lämnade in till FN 1987 och beskriver på ett enkelt sätt att samhället 

ska utvecklas och tillgodose dagens behov utan att äventyra morgondagens.40 

 

Den ekologiska hållbarheten är den mest relevanta delen i undersökningen för denna uppsats. 

Med denna del menas att ett ansvar måste tas vid användning av naturresurser, speciellt de 

ändliga resurserna, hur diverse avfall tas om hand exempelvis genom återvinning, hur naturen 

exploateras, nedskräpning, energianvändning med mera.41 

 

 

Modell 1.42                                                                   Modell 2.43  

 

                                                           

40 Värdeskaparna IVCM AB. Introduktion till hållbar utveckling. 2008. www.vardeskaparna.se 

41 Ibid. 

42 Introduktion till hållbar utveckling. 2008  

43 Om hållbar utveckling. 2014 

http://www.vardeskaparna.se/
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Detta har fått allt större betydelse sedan människor blivit mer miljömedvetna och en ny, 

alternativ version av modellen har vuxit fram där de tre delarna är staplade på varandra likt en 

pyramid varav den ekologiska delen, som är störst, utgör basen. Alla delar hör fortfarande ihop, 

men den ekologiska delen ses som avgörande för de andra två.44 

 

3.2.2 PESTLE 

PESTLE är en modell som används för att beskriva den externa omgivningen och hur denna kan 

påverka företag. Till externa faktorer hör de faktorer som är utom företagets kontroll men som 

likväl kan påverka företaget både positivt och negativt.45 

 

PESTLE står för faktorerna Political, Economic, Socio-cultural, Technological, Legal och 

Ecological46 varav den sista ligger i fokus för denna undersökning. 

 

Den ekologiska omgivningen blev mer intressant under 1990-talet då den “gröna 

marknadsföringen” ökade i popularitet. Det var under denna tid som människor började oroa sig 

mer över hur miljön påverkades och började ställa högre krav på att företagens produkter och 

tjänster skulle ha så liten påverkan på miljön som möjligt och att företagen själva skulle vara 

miljöanpassade. Baines, Fill och Page skriver i boken Marketing att företag bör arbeta för att 

åtminstone uppfylla en av dessa punkter:47 

 

 Eko-effektivitet: Utveckla lägre kostnad genom att använda resurser på ett mer effektivt 

sätt till exempel genom att minska energiförbrukningen. Dessutom bör företagen ta 

tillvara på de restprodukter deras produktion ger.  

 

 Tillmötesgående ledarskap: Företaget bör anpassa sig till en differentierad strategi genom 

organisationsprocesser som certifierade system för att visa hur de arbetar ekologiskt. 

 

                                                           

44 Casamirian. Om hållbar utveckling. 2014. www.temavattencasa.wordpress.com.  

45 Bains, Paul & Fill, Chris & Page, Kelly. Marketing. 2011. sid. 43-44 

46 Ibid. sid. 44 

47 Ibid. sid. 55-58 

https://temavattencasa.wordpress.com/author/casamirian/
http://www.temavattencasa.wordpress.com/
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 Eko-märkning: Genom eko-märkning kan företaget differentiera sina produkter och 

tjänster och visa att de tar ett miljömässigt ansvar. 

 

 Miljömässigt prisledarskap: Företagen bör sträva efter att erbjuda produkter och tjänster 

som erbjuder miljömässiga fördelar till ett lägre pris.48  

 

 
  

                                                           

48 Marketing. 2011. sid. 58 
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4. Empiri 
 

I empiriavsnittet presenteras sammanställd data från intervjuer och undersökningar. Detta ska 

svara på frågeställningen samt kunna diskuteras i analysen senare. 

 

4.1 Certifiering 

Detta diagram visar antalet arbetsplatser som har någon av de tre vanligaste miljöcertifieringarna 

i Stockholm län. Dessa tre certifieringar är EMAS, ISO 14001:2004 och REVAQ - Återvunnen 

växtnäring varav  ISO 14001:2004 är den vanligaste (se bilagor för diagram för respektive 

certifikat). Har syns det tydligt att antalet miljöcertifierade arbetsplatser i Stockholm har ökat för 

varje år och att ökningen även har varit mycket drastisk. 2002 hade endast 390 arbetsplatser i 

Stockholms län en miljöcertifiering medan siffran har ökat till 1632 arbetsplatser år 2015.49 

Diagram 150 

 

                                                           

49 Ackumulerat antal utfärdade certifieringar. 2015. 

50 Babacus AB. Ackumulerat antal utfärdade certifieringar. 2015. www.certifiering.nu.  

http://www.certifiering.nu/
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Diagram 251 

 

Detta diagram visar antalet miljöcertifieringar som utfärdats för varje år. Här visas en tydlig bild 

över hur antalet miljöcertifieringar fick en uppsving år 2011 där 209 fler företag hade 

miljöcertifierats jämfört med året innan.52  

 

  

                                                           

51 Ibid. 

52 Ibid. 
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4.2 Miljömärkta event 

Detta diagram visar antalet event i Sverige som blev godkända att få en miljömärkning av 

organisationen Håll Sverige Rent. Diagrammet visar att antalet miljömärkta event ökat för varje 

år sedan 2012 och var uppe i 58 miljömärkta event 2014. Här visas även antalet event som vid 

skrivtillfället, i Maj, blivit godkända för 2015 som är samma år som denna uppsats skrivs.53 

Diagram 354 

 

 

Detta diagram visar antalet event i Sverige som blev godkända att få en miljömärkning av 

organisationen Håll Sverige Rent. Diagrammet visar att antalet miljömärkta event ökat för varje 

år sedan 2012 och var uppe i 58 miljömärkta event 2014. Här visas även antalet event som vid 

skrivtillfället, i Maj, blivit godkända för 2015 som är samma år som denna uppsats skrivs.55 

 

                                                           

53 Ibid. 

54 Vi är miljömärkta. 2015 

55 Ibid. 
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4.3 Intervjuer56 

I de intervjuer som tog plats med respondenter från fem olika eventföretag är uppfattningen att 

medvetenheten om miljöpåverkan har ökat bland eventföretagens kunder. Dock menar 

majoriteten av respondenterna att pengar är en allt för betydande faktor som styr besluten i 

skapandet av event. Om ett miljövänligt alternativ är dyrare än ett annat alternativ väljs ofta det 

förstnämnda bort. Respondent D beskrev en förändring före och efter år 2008 och menar att 

efterfrågan av gröna event minskade drastiskt efter den ekonomiska kraschen. Företag hade inte 

längre resurser för att prioritera miljön i sina event. Respondent E har uppfattningen att frågor 

gällande miljön i planerandet av event har dykt upp mer de senaste åren medan respondent A 

anser att det började växa fram redan vid millenniumskiftet. 

 

2010 var året då Stockholm blev utsedd till världens första miljöhuvudstad. Detta verkar dock 

inte ha påverkat eventföretagens kunders krav på hur event ska anordnas. De flesta respondenter 

var eniga om att deras kunder har blivit mer miljömedvetna de senaste åren men ingen ansåg att 

just denna utmärkelse påverkade huruvida ett event ska vara miljöanpassat eller ej.  

 

Vid frågan om de ser någon skillnad på stora och små företag gällande hur miljöanpassat de vill 

ha sina event nämnde tre av fem att det ofta handlar om företagens miljöpolicy, om de ens har 

någon sådan. Respondent B och D svarade även att det oftast är de större företagen som har en 

miljöpolicy och att skapandet av event då blir striktare för att leva upp till denna policy. Tre av 

respondenterna påpekade även att större företag har fler ögon på sig och blir mer granskade än 

mindre företag och att de då måste framstå som miljömedvetna. En annan skillnad är enligt två 

av respondenterna att större företag har bättre ekonomiska förutsättningar att välja miljövänliga 

alternativ.  

 

Det framgår i intervjuerna att de flesta eventföretagen tar hänsyn till kundens miljöpolicys och 

CSR-arbete i den pitch som de sedan lägger fram. Respondent A menar att kunder som har en 

miljöpolicy oftast vill att eventet ska leva upp till denna. Respondent D är inne på samma spår 

och svarade att de gör en behovsanalys av kunden för att få en uppfattning om hur mycket denne 

vill satsa på gröna event. Respondent C menar att det kan vara svårt att få tag på den typen av 

information och att de istället tittar på kunden som helhet, om denne vill framstå som ett “grönt” 

företag, och att pitchen anpassas efter detta.  

                                                           

56 Anonyma intervjuer. 2015 
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Någon märkbar skillnad mellan olika branscher gällande krav på miljöanpassning av event 

verkar inte finnas. Intervjusvaren var delade. Respondent A svarade att det mer handlar om den 

personliga inställningen hos personalen. Respondent B och E tyckte inte att det fanns någon 

märkbar skillnad mellan branscher heller. Respondent C ansåg att det berodde på om företagen 

var privat eller statligt då statliga företag ofta har större krav på sig än privata. Respondent D 

tyckte att bygg- och motorbranschen stack ut som mer miljömedvetna och att dessa två branscher 

ofta ställer högre krav. Ett exempel som gavs var att om en bil skulle tvättas inför ett event 

ställdes höga krav på hur tvättvattnet hanterades så att detta inte skulle rinna ut i naturen.  

 

Den absolut vanligaste miljöanpassningen enligt intervjuerna var transport och avfallshantering. 

Målet är att alla medverkande ska använda miljövänligare transportmedel till, från och under 

eventet, exempelvis att de åker med tåg istället för att flyga och att de använder sig av den 

existerande lokaltrafiken på en destination istället för att åka med inhyrda bussar.  

 

Uppfattningen hos respondenterna är att företagskunderna inte är villiga att betala extra för 

miljöanpassning. Dock nämner fyra av respondenterna att det finns undantag. Respondent C 

menar att vissa företag är villiga att göra en investering som sedan kan användas flera gånger. 

Exempelvis kan en typ av teknologi som för tillfället kostar mycket över tiden bli ekonomiskt 

fördelaktigt. Respondent E berättade om en företagsresa som de anordnat där miljö låg i fokus 

och att kunden kunde välja billigare alternativ men valde detta koncept trots den högre 

kostnaden. En annan respondent sa att vissa lägre tilläggskostnader godkänns, till exempel 

källsortering, för att skapa en miljövänligare helhet. Det nämndes också att kunder kan vara 

villiga att betala mer om det får dem att framstå på ett bra sätt.  

 

En av de viktigaste frågorna i denna undersökning var huruvida eventföretagens chanser att få 

uppdrag kan öka om de ger miljöanpassade förslag. Uppfattningen hos majoriteten av 

respondenterna var att det inte hade en betydande roll och endast en ansåg att miljöanpassning 

var en av det viktigaste faktorerna för att möta kundernas efterfrågan. Det påpekades dock att det 

helt berodde på vem kunden är.  

 

Inget av eventföretagen använder sig av miljöfrågor i sin marknadsföring då detta inte uppfattas 

som avgörande när kunderna ska välja eventföretag. En av respondenterna nämnde att det kanske 
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skulle kunna påverka kundens val om det står mellan två eventföretag men inte är så viktigt att 

det är värt att marknadsföra.  

 

Vid frågan om det är eller kommer att bli viktigt att jobba på ett miljöanpassat sätt för att inte gå 

miste om kunder var de flesta respondenter eniga med att det i dagsläget inte är så. Respondent C 

nämnde att pengarna fortfarande styr för mycket. Dock var alla eniga om att det kommer att bli 

mycket viktigare i framtiden. Respondent E svarade att den yngre generationen är mycket mer 

medvetna gällande miljöpåverkan och att de kan komma att ta avstånd om miljön inte tas i 

åtanke vid skapande av event.  Respondent D menar att det är ett så pass hett ämne i världen idag 

och att fler företag tittar på sin miljöpolicy. Kraven på bolag och företag kommer att öka 

gällande miljön menar respondent A och D. Även eventföretagen kommer att påverkas av detta 

och vissa kunder kommer att välja bort eventföretag som inte tänker på miljön.  Personligen har 

respondent A en grundinställning att miljöfrågorna är en av de viktigaste faktorerna inom 

eventbranschen. Däremot är det en utmaning för framtiden att framhålla miljöns viktiga plats i 

samhället, så att det blir en självklarhet för alla. Respondenterna menar att det idag finns alltför 

många omedvetna människor i vårt samhälle men att ett företag trots det måste utveckla en 

miljöpolicy för att kunna utvecklas och expandera i framtiden.  

 

En respondent anser att de anställda idag har en bristande vilja att vidareutveckla sig inom 

eventbranschen och det största problemet inom den årliga utbildningsakademin är att det inte 

finns en tradition av utbildning och att det därför är svårt att få folk att vidareutbilda sig. 

Branschen har vuxit fram ur en känsla där underhållning varit en viktig del, människor med 

talang och förmåga utvecklades genom att bara medverka och utvecklas som personer. Att 

människor idag har en vana att studera gör även att branschen i sig kommer att vidareutvecklas. 

 

Majoriteten av respondenterna svarade att de trodde att ett eventföretagets image kunde påverkas 

positivt om de anordnar miljövänliga event. Detta visar bland annat att företaget tar ansvar för 

kommande generationer och att företaget ligger i framkant. Det är helt klart en guldstjärna för 

företagets image. Respondent D berättade att de gjorde ett miljövänligt event några år tidigare 

som blev väldigt omskrivet. Respondent A tycker däremot att det finns andra parametrar som 

väger tyngre för företagets image som till exempel kreativitet och nätverk.  

 

Flera av respondenterna påpekade att det inte alltid går att anpassa på det vis man vill, då det 

finns lagar och regler som sätter stopp för vissa miljöanpassningar. Som exempel nämner en av 
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respondenterna att Livsmedelsverket har regler som ofta hindrar möjligheten att donera 

överbliven mat från event. Denna mat slängs då istället.  

 

Fyra av fem respondenter hade hört talas om eller arbetat tillsammans med Håll Sverige Rent. 

Respondent A har vid flera tillfällen jobbat tillsammans med organisationen och följt deras 

utgångspunkter. Flera av de andra respondenterna nämner att de kan tänka sig att samarbeta med 

organisationen men en av dem fick ett sämre intryck då de inte ringde tillbaka efter att denne 

visat intresse för ett samarbete. En av respondenterna arbetar tillsammans med ett internationellt 

företag gällande CO2-kompensation. Andra företag och organisationer som arbetar för att skapa 

miljövänliga event hade respondenterna inte kommit i kontakt med. 
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5. Analys 

 

I analyskapitlet kopplas de valda teorierna ihop med den empiri som samlats in vid 

undersökningen. 

 

 

I intervjuerna med representanter från fem olika eventföretag i Stockholm, är det tydligt att 

respondenterna anser att man idag inte går miste om kunder även om man inte arbetar 

miljövänligt. Däremot genomförs ibland en behovsanalys där eventföretagen kan använda sig av 

kundernas miljöpolicy för att göra en pitch. Denna uppfattning skiljer sig från andra 

serviceföretag som till exempel logistik- och transportbranschen som kan läsas i 

doktorsavhandlingen Logistics service providers going Green - in sights from The swedish 

market. Texten som är skriven av Karin Isaksson visar att denna bransch har påverkats mycket 

mer av den ökade miljömedvetenheten i Sverige. Eftersom miljöanpassningen inte spelar en 

större roll vid val av eventföretag används inte heller miljöanpassning vid marknadsföring. 

 

Avhandlingen visar tydligt att företag kan gå miste om sina kunder om de inte arbetar på ett 

miljöanpassat sätt. Det framgår även i intervjuerna att transporter är det som ofta måste vara 

miljöanpassat medan själva eventets miljöanpassning inte är lika viktigt för företagskunden. 

Detta kan tänkas vara för att transport är det lättaste att anpassa utan att ändra kostnadsbilden för 

mycket, medan andra miljöanpassningar medför en större kostnad. Trots detta anser 

respondenterna att även ett eventföretags image kan påverkas positivt av att framstå som 

miljömedvetna, exempelvis genom miljömärkta event eller en certifiering.  

 

I artikeln Certifications and Reputation: Determining the Standard of Desirability Amidst 

Uncertainty står det att företagen får en större säkerhet och konkurrenskraft gentemot andra 

företag om de är certifierade. I diagram 1, kan man se att allt fler företag i Stockholms län blir 

miljöcertifierade varje år, vilket visar att certifiering blir både vanligare och viktigare. Detta kan 

tänkas vara ett sätt för företagen att få en bättre image och att visa för andra att de arbetar på ett 

miljöanpassat sätt. Det minskar den osäkerhet som artikeln beskriver angående att information 

kan vara otillräcklig. Vissa företag och branscher påverkas mer än andra gällande certifiering, 

exempelvis transportföretag och elbolag, där osäkerhet kan förekomma huruvida företagen 

påverkar miljön eller inte. Dessa företag får alltså större effekt av en certifiering än exempelvis 

eventföretag där oron över miljöpåverkan inte är lika stor.  
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Intervjuerna visade att företag med någon typ av miljöpolicy i regel är mer miljömedvetna än de 

utan policy. I och med att miljöcertifiering av företag blir allt vanligare kommer eventföretagen 

sannolikt att behöva arbeta mer miljöanpassat för att tillfredsställa kundernas behov. I framtiden 

kan det betyda att miljöcertifierade eventföretag blir mer vanligt, för att minska osäkerheten hos 

kunderna över hur de är kapabla till att skapa ett miljöanpassat event, då kunden är den viktigaste 

faktorn. 

 

I boken Event management and event tourism diskuterar professor Getz hur ett miljöanpassat 

event skapas med hjälp av olika sorters modeller och verktyg. Dessa kan vara användbara för 

eventföretag vid skapandet av event, möten och konferenser. Verktygen är skapade av 

organisationer som hjälper eventföretag så som BlueGreen Meetings och Håll Sverige Rent. Den 

sistnämnda är en svensk organisation som alla respondenter hade hört talas om eller kommit i 

kontakt med. Dock framgick det att det att det var ovanligt att eventföretagen arbetade 

tillsammans med denna typ av organisationer. Om det skedde var det oftast på begäran av 

kunden. Diagram 3 visar antalet event i Sverige som blivit godkända för en miljömärkning av 

Håll Sverige Rent åren 2012 till 2015. För att bli godkänd med denna miljömärkning måste 

eventet uppfylla specifika krav som satts upp av Håll Sverige Rent. Diagrammet visar att fler och 

fler event uppnår kraven för varje år vilket påvisar en ökande trend att göra just detta. Om 

trenden fortgår kan det bli vanligare för eventföretag att samarbeta med den här typen av 

organisationer i framtiden. Intervjuerna talade dessutom för att miljöanpassade event kunde ha 

en märkbart positiv effekt på företagets image. Ett miljömärkt event kan vara ett sätt att 

tydliggöra att man är miljömedvetna och anpassar för miljön. 

 

Att tänka ekologiskt har blivit en grund i hållbar utveckling vilket kan avläsas i den nya 

versionen av modellen Corporate Social Responsability. Tidigare har de tre faktorerna i 

modellen varit jämlika men idag är den ekologiska delen den avgörande av dessa tre. 

Utvecklingen av modellen beror på människors ökande miljömedvetenhet vilket även kan ses i 

diagrammen. Detta förklarar även den ökande siffran av miljömärkningar och certifieringar för 

att inte gå miste om kunder, vilket motsäger intervjurespondenternas uppfattningar om vikten 

med miljöanpassning som konkurrensmedel. 

 

Som tidigare nämnts så kan olika branscher behöva anpassa sig miljömässigt i olika grad då en 

större osäkerhet finns angående miljöpåverkan i vissa branscher. Det kan tänkas att olika 

branscher måste använda sig av olika versioner av denna modell där den ekologiska delen tar 



 

28 
 

mer eller mindre plats. Modellen handlar om det ansvar som företag måste ta för olika delar där 

de företag som kan anses vara “miljöbovar” ges ett större ansvar för miljöpåverkan. Hur stort 

ansvar de har kan även bero på företagets storlek och att de större företagen, eller statliga företag, 

oftast blir mer granskade och har en striktare miljöpolicy som de förväntas följa. Motorbranschen 

är däremot en bransch som sticker ut genom att vara extra miljömedvetna. Eventbranschen, som 

inte klassas som en “miljöbov” och inte är statlig, kan ha en version av modellen i ett stadie där 

den ekologiska delen inte tar lika stor plats som den gör i andra branscher där modellen tagit sig 

till det stadie som modell 2 visar. Detta kan vara förklaringen till varför samtliga respondenter 

svarade att det kommer bli viktigare i framtiden och att ansvaret för miljöpåverkan kommer att 

tas på större allvar även här.  

 

Att ligga steget före i denna utveckling kan enligt Porter-hypotesen gynna företagen i det långa 

loppet. Att redan ha utbildat sin personal, anpassat sin verksamhet till att bli mer miljöanpassat 

med mera kan enligt hypotesen stärka företagets konkurrenskraft i jämförelse med de företag 

som inte gjort detta. Eventbranschen kan, enligt respondenterna, vara tvungna att miljöanpassa 

sig mera för att i framtiden inte gå miste om kunder. Det kan tänkas att de företag som redan nu 

investerar i utbildning av sin personal angående miljöanpassade event och skapar kontakter med 

de organisationer som nämnts i denna text, skulle ligga steget före andra eventföretag och där 

med stärka sin konkurrenskraft, men detta kräver då att i alla fall majoriteten av personalen 

jobbar kvar hos samma företag tills dess att kravet för miljöanpassning ökar.  

 

Vilken version av modellen, som nämndes tidigare, som företaget använder kan bero på hur stor 

påtryckning de får från kunderna. Som Isakssons avhandling förklarar är det den viktigaste 

orsaken till att företag arbetar miljöanpassat. I PESTLE-modellen beskrivs externa faktorer som 

påverkar ett företag varav den ekologiska faktorn växte fram på grund av människors 

(kundernas) oro över miljöpåverkan. De fyra punkterna som företag bör sträva efter att uppfylla 

kan tillämpas av eventföretag. 

 

Eko-effektivitet kan eventföretagen påverka. Det framgår till exempel i intervjuerna att en av de 

vanligaste miljöanpassningarna handlar om transport som ska vara så energisnål som möjligt. 

Dessutom strävar många eventföretag för att minska förbrukningen av engångsartiklar samt 

källsortera det som används. Som nämns i empirin kan lagar och regler sätta stopp för 

utnyttjande av restprodukter. Exempelvis är det på grund av strikta regler näst intill omöjligt att 

skänka bort överbliven mat efter ett event.  
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Tillmötesgående ledarskap kan kopplas samman med det som nämns tidigare. Vid de tillfällen då 

företag arbetar tillsammans med organisationer som har certifierade system är utgångspunkten 

att miljöanpassa eventen. Dessa samarbeten är fortfarande ovanliga, men respondenterna anser 

att de kommer att bli viktigare i framtiden. Företagen bör enligt denna punkt samarbeta mer med 

sådana organisationer för att visa att de arbetar på ett ekologiskt hållbart sätt. 

 

Eko-märkning bland event har som tidigare nämnts blivit mer vanligt. Att miljömärka sitt event 

kan ge en bättre image och i framtiden påverka eventföretagens konkurrenskraft. Att 

miljöcertifiera sitt företag har blivit allt vanligare. Trenden kan som tidigare nämnts komma att 

omfatta fler eventföretag än i dagsläget. På så sätt visar företaget att det tar ett ansvar gentemot 

miljön, de differentierar sig och visar att de ligger i framkant.  

 

Miljömässigt prisledarskap är den svåraste punkten att tillämpa. Ofta kostar ett miljöanpassat 

event mer vilket kan vara avgörande då pengar fortfarande styr. Även om eventföretagen skulle 

kunna erbjuda ett förslag som är miljöanpassat till ett rimligt pris skulle detta kunna innebära att 

konceptet för hela eventet får lida vilket inte är optimalt. Som nämnt tidigare i empirin så är 

Företagskunderna oftast inte villiga att betala extra för ett miljöanpassat event, men vissa 

undantag finns och ofta företagskunder med striktare policy eller bättre ekonomiskt ställt. 

 

Sammanfattningsvis kan eventföretagen tillämpa dessa punkter utan större påfrestningar men 

behovet och påtryckningarna finns inte där. Det skulle antagligen inte göra någon skillnad för 

deras chanser att få ett uppdrag, vilket gör att det inte genomförs i den skala som det skulle 

kunna göra. Delvis kan det bero på brist på kunskap då det framgår i intervjuerna att 

respondenterna inte har det som en del av sitt dagliga arbete att skaffa sig den informationen som 

krävs för att tillämpa punkterna. 

 

Trots att diagrammen visar klart och tydligt att det blev en skillnad i hur företagen agerade före 

och efter 2010 då Stockholm blev utnämnd till miljöhuvudstad, genom att fler blev certifierade, 

så anser respondenterna att de inte märkt av någon skillnad på om företagen vill ha sina event 

miljöanpassade. Samtidigt menar flera av respondenterna att kunder med en miljöpolicy oftast 

vill ha miljöanpassade event. Rimligtvis borde ett ökande antal certifierade företag leda till att 

fler av eventföretagens kunder vill miljöanpassa sina event. Detta kan visa att företagen som 

certifierade sig endast gör det för att göra sin miljöpolicy mer tydlig men att den fanns redan 

innan certifieringen.  
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6. Resultat 
 

I detta kapitel redogörs de slutsatser och resultat som undersökningen gett. Dessutom ges 

förslag på fortsatt forskning och metodkritik. 

 

6.1 Slutsatser 

Det mest oväntade resultaten i denna undersökning är att eventbranschen inte påverkats lika 

mycket av den ökade miljömedvetenheten i Sverige som vissa andra branscher. Respondenterna 

märkte till exempel inte av utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2010 trots att det skett en stor 

ökning av miljöcertifieringar efter detta. Detta kan bero på att omvärlden inte lägger lika stort 

ansvar på eventbranschen då de oftast inte ses som “miljöbovar”. Den ekologiska delen av en 

hållbar utveckling tar inte lika stort utrymme på grund av det. 

 

Undersökningen har även visat att det är en mycket pengastyrd bransch där kunderna måste 

anpassa dig efter den budget de fått. Respondenterna menar att deras kunder ändå är positiva till 

miljöanpassning men av ekonomiska skäl så är det inte en av de största prioriteringarna. 

  

Organisationer som Håll Sverige Rent finns tillgängliga men samarbete inträffar sällan. Detta 

kan bero på att event är kundstyrda och miljöanpassning sker oftast bara om kunden begär de då 

det oftast är en prisfråga.  

 

Respondenterna tycker att miljöfrågor i marknadsföringen inte är nödvändigt i dagsläget då det 

inte lockar till sig fler kunder. Miljömärkta event kan förbättra eventföretagens image men inte 

nog mycket. Eventföretagen verkar ändå vara villiga att arbeta miljövänligt och se vad för 

miljövänliga alternativ som finns, om kunderna efterfrågar detta. Miljöanpassning tas oftast upp 

om företagskunden har en miljöpolicy som de måste leva upp till. 
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De två största miljöanpassningarna som resultaten visar på är miljövänliga transportalternativ 

samt avfallshantering. Detta kan tänkas bero på att dessa medför en minimal extrakostnad för 

kunden och därför ses som ett acceptabelt tillägg i de flesta fall. 

 

Resultaten visar även att lagar och regler kan sätta stopp för vissa miljöanpassningar. Ett 

exempel är hantering av överbliven mat där livsmedelsverket har regler som ofta hindrar maten 

från att skänkas vidare till behövande. Maten slängs då istället vilket inte är speciellt 

miljövänligt.  

 

Det visar sig dock att samtliga respondenter anser att miljöanpassning, miljömärkning och 

miljöcertifiering kommer att bli mycket mer vanligt och viktigt i framtiden. Den framtida 

generationen är mer informerad gällande miljön genom sin utbildning och när dessa kommer ut 

på arbetsmarknaden i en större skala så kommer det bli allt viktigare med miljöanpassning. Det 

kan till och med bli ett krav även för eventföretagen att bli miljöcertifierade och miljöanpassa 

majoriteten av sina event.  

 

Som nämns i analysen så kan eventföretagen jobba mer med miljöanpassning, till exempel de 

fyra punkter som nämns i PESTLE-modellens del om ekologi. Dock finns ej den påtryckning, 

varken från kunderna eller omvärlden, att de måste arbeta ekologiskt hållbart.  

 

6.1.2 Sammanfattning av slutsatser 

Eventföretagen påverkas inte märkbart av den ökade miljömedvetenheten i Sverige. Inte heller 

Stockholms utmärkelse Europas miljöhuvudstad 2010 tycks ha haft någon påverkan. Det är 

därför tvivelaktigt om ett eventföretags konkurrenskraft skulle påverkas av ett större miljöfokus, 

vilket även leder till att inte utbilda sig på ett djupare plan. Respondenterna är dock eniga om att 

det kommer att ändras i framtiden och att en större kunskap om miljöanpassning kommer att vara 

nödvändig för eventföretagen. Dessutom visar studien att antalet certifieringar har ökat sedan 

utmärkelsen vilket kan tyda på att en förändring är på väg. 
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6.1.3 Undersökningens kunskapsbidrag 

Mycket av tidigare forskning är fokuserad på att studera branscher med en tydligare inverkan på 

miljön, så ger denna undersökning en inblick i hur en mindre granskad bransch påverkas av 

miljömedvetenheten som vuxit fram i Sverige. Eventbranschen behöver i dagsläget inte arbeta 

med miljön i större skala men undersökningen detta kommer med stor sannolikhet att ändras i 

framtiden.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att spegla undersökningen åt andra hållet, det vill säga att intervjua 

eventföretagens kunder, stora och små företag, om hur de arbetar med klimatfrågor och hur de 

anser att eventföretagen arbetar för att uppfylla företagens önskemål om miljön på event och 

möten. Detta skulle ge eventföretag en större förståelse för om vad deras kunder är ute efter och 

önskar gällande miljöanpassning.  

 

Ett annat förslag är att genomföra samma sorts studie i andra städer alternativt andra länder och 

sedan jämföra hur långt den valda destinationen har kommit inom miljöfrågor jämfört med 

Stockholm eller Sverige. 

 

Efter denna undersökning har det framkommit att USA och Australien bland annat har många 

hjälporganisationer som kan vara till stor användning vid skapandet av evenemang och forskning 

om detta. 

 

Det finns även stora möjligheter att forska vidare om event med inriktning på sportevent, då det 

finns väldigt mycket äldre forskning om detta som kan tas till hjälp att jämföra och analysera 

utvecklingen med. 

 

I denna undersökning låg det inget fokus på hur ett miljöanpassat event faktiskt skapas utan 

endast om de skapas. Därför skulle det vara intressant att till exempel ta kontakt med Håll 

Sverige Rent eller ett liknande företag för att ta reda på hur ett sådant event kan se ut. Dessutom 

skulle det vara bra att titta på vad ett sådant event kostar i jämförelse med ett icke-miljöanpassat 

event då detta verkar vara den mest avgörande faktorn för om ett event ska miljöanpassas eller 

ej. Att göra en undersökning på vad människor tyckte om eventet de medverkade i och hur nöjda 
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de var efteråt och jämföra det med icke-miljöanpassat event för att se om konceptet tagit skada 

vid miljöanpassade event.  

 

6.3 Uppsatskritik 

Semistrukturerade intervjuer har fått kritik från bland annat Trost som menar att det är oklart vad 

semistrukturerade intervjuer är. Det kan, enligt Trost, betyda många olika saker, till exempel att 

själva intervjun är strukturerad medan frågorna inte är det då de är öppna. Han menar att det i så 

fall bör kallas för en strukturerad intervju i den bemärkelsen att endast ett område undersöks.57 

Dock ansågs det att benämningen semi-strukturerad intervju används så pass ofta i avhandlingar, 

artiklar och till och med i metodböcker, att denna benämning är accepterad hos många.  

 

Det faktum att en av respondenterna var tvungen att lämna intervjun innan den avslutats kan ses 

som ett störande moment. Dessutom kan det påverka hur svaren tolkas att cirka tre fjärdedelar av 

intervjun skedde med två personer medan den resterande fjärdedelen skedde med endast en 

person. 

 

Även om hänsyn endast tas till två tolkningar av data som samlats in så kan det vara nog för att 

påverka resultatet.  

 

Då beslut inte fattats angående anonymitet för respondenterna innan intervjuerna tog plats så fick 

de inte reda på att de skulle vara anonyma innan intervjuerna. Detta kan ha lett till att de inte 

svarat sanningsenligt på frågor som de uppfattat kan påverka dem och deras företag om 

uppsatsen publiceras. 

 

För att få en större reliabilitet på undersökningen skulle fler respondenter kunnat användas. Dock 

ansågs tiden för knapp, då flera av de eventföretagen som kontaktades inte hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju förrän senare på året på grund av tidsbrist.  

  

                                                           

57 Trost, J. sid. 42 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

1. Upplever du att företag tänker på miljön när de vill ha sina event? 

2. Sedan Stockholm blev utsedd till Europas miljöhuvudstad 2010, har du märkt någon 

skillnad på hur företagen vill ha sina event? 

3. Märker du någon skillnad på små och stora företag? 

 3b. På vilket sätt? 

4. Tittar ni/frågar ni om era kunders policys angående miljöpåverkan innan ni pitchar? 

4b.Anpassar ni er pitch efter denna? 

5. Har du märkt någon skillnad på olika branscher om de vill ha mer miljöanpassade event? 

ex. tänker banker mer på miljöfrågor än bilföretag? 

6. Har något företag någonsin haft det som krav att även eventföretaget är miljövänligt? 

7. Ser du skillnader i hur företag med någon typ av miljöcertifiering vill ha sitt event och 

hur företag utan någon miljöcertifiering vill ha sitt? 

8. Vilken miljöanpassning är vanligast att företag vill ha på sina event? 

9. Är det vanligast att företagen eller ni för miljöanpassning på tal? 

10. Om företaget inte efterfrågar miljöanpassning erbjuder ni då detta ändå? 

11. Är företagen villiga att betala extra för att ha ett miljöanpassat event? 

12b. Skiljer det mellan små och stora företag? 

12. Tror du att era chanser att få ett uppdrag ökar om ni ger miljöanpassade förslag? 

13. När ni marknadsför er själva allmänt, utan inriktning på ett specifikt företag, använder ni 

er av miljöfrågor för att öka er konkurrenskraft? I så fall hur? 

14. Upplever du att ditt företag strävar efter att vara miljövänligt? 

15. Jobbar ni aktivt för att ta reda på vad det finns för miljövänliga alternativ vid skapandet 

av event? 

16. Tror du att det är/ kommer vara nödvändigt att jobba på ett miljöanpassat sätt för att inte 

gå miste om kunder? 

17. Tror du att ett eventföretags image kan påverkas märkbart positivt av att anordna 

miljöanpassade event? 

18. Vet du om ni har samarbetat med externa organisationer som hjälper företag med 

miljöanpassning i något av era event? ex. Bluegreen meetings? 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2.58 Antal arbetsställen i Stockholm län som fått en EMAS-certifiering. 

 

 

 

Bilaga 359. Antal arbetsställen i Stockholm Län som fått en ISO 14001:2004-certifiering.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

58 Ackumulerat antal utfärdade certifieringar. 2015 

59 Ibid. 



 

 
 

 

Bilaga 4.60 Antal arbetsställen som fått en REVAQ - Återvunnen växtnäring-certifiering. 

 

 

Bilaga 5.61 12 Major areas of concern include: 

- Registration: use electronic, not paper forms; recycled or re-usable name tags 

- Conference materials: minimise paper use; recycled and re-usable materials favored 

- Catering: healthy choices; small portions; no disposable utensils; no throw-away containers; 

suppliers to minimise packaging and ensure they meet your green standards 

- Equipment and furniture: ensure equipment is energy efficient and does not generate waste 

- Landscaping: use indigenous, lasting plants 

- Transportation: minimise travel through locational choices; favour public transport and 

alternative-energy vehicles 

- Exhibits: place restrictions on materials, paper, energy consumption 

- Venues and Hotels: do they have their own environmental management certification? 

- Energy and water: reduce consumption 

- Waste: Reduce, Reuse, Recycle! Get all participants to buy in; ensure all hazardous 

materials are avoided or properly utilized 

- Entertainment: avoid pollution (noise levels; smoke; needless energy waste) 

- Education: provide information about environmental issues and management. 

                                                           

60 Ackumulerat antal utfärdade certifieringar. 2015 

61 Getz.D sid 155-156 


