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Förord 

 

Det har varit en lång resa med programmet och till att börja med är vi fullt tacksamma för alla 

lärare som har varit till hjälp. Programmet gav oss kunskap och lärdom om att tänka hållbart 

utifrån alla aspekter. Vi vill tacka våra respondenter för att de tog sig tiden att vara med i våra 

intervjuer.  Då vi nu i slutskedet av arbetet ser tillbaka på våra problemformuleringar, så är 

det tydligt att vi utan dessa personer inte alls hade fått samma insyn och förståelse för det 

gällande problemet. Vi vill också tacka vår handledare Kristina Thorell, som genom given 

förståelse i ämnet kunnat stödja oss. Vi vill även tacka Tomas Nilson som har varit till stor 

hjälp genom att korrekt utläsa våra seminarier. 
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Sammanfattning 

 

Studien undersöker hållbara evenemang. Syftet är att få en djupare förståelse kring hur 

genomtänkt Göteborg & Co arbetar socialt samt ekologiskt hållbart med sina evenemang. Det 

som kommer att undersökas är vilka positiva och negativa effekter som kan uppstå med 

evenemangen utifrån de två hållbarhetsaspekterna. Genom djupintervjuer har vi fått en 

uppfattning om arrangörernas roll inom hållbarhetsarbetet. Teorierna som ligger till grund för 

undersökningen har berört hållbarhetsbegrepp inom evenemang, ISO 20121 samt strategier 

för att uppnå hållbara evenemang. Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med 

utvalda respondenter från Miljöförvaltningen samt Göteborg & Co. 

Vidare i analysen och slutsatsen har studien visat att hållbarhet är enormt viktigt. 

Arrangörerna arbetar med hållbarhet i deras evenemang, dels för att det främjar 

marknadsföringskonceptet och dels för att minska miljöpåverkan genom att öka medvetandet 

hos besökarna att tänka mer hållbart.   

Författarna drar slutsatsen att arrangörerna på god väg, men att det fortfarande finns 

hållbarhets arbeten som evenemangen behöver förbättra sig inom. Vi har även noterat att både 

små och stora festivaler bör satsa mer på att arbeta hållbart för att uppnå hållbar framgång på 

lång sikt. 
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Abstract 

 

In this paper we will investigate sustainable events. The aim is to gain a deeper understanding 

of how thoughtful Goteborg & Co work socially and ecologically sustainable with their 

events. What will be investigated is what positive and negative effects that can occur with 

events based on the two sustainability aspects. Through in-depth interviews we have gained 

an idea of the organizers' role in sustainability. The theories underlying the investigation have 

touched on sustainability concepts in events, ISO 20121, and strategies for achieving 

sustainable events. The empirical material is based on deep interviews with selected 

respondents from environmental management as well as Goteborg & Co. 

Further in the analysis and conclusion we have come to the conclusion that sustainability is 

extremely important. Organizers are working on sustainability in their events, partly because 

it promotes the marketing concept and partly to reduce environmental impact by raising 

awareness among visitors to think more sustainable. 

The authors conclude that the organizers are on track but that there is still sustainability work 

that the events need to improve. We have also noted that both small and large festivals should 

invest more in working sustainably to achieve sustainable long-term success. 
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1. Introduktion 

Kapitlet består dels av en inledning där företagen som intervjuas i studien beskrivs, men 

också en kortfattad problembakgrund där hållbarhetsbegrepp inom evenemang introduceras. 

Upplägget för Göteborg & Co beskrivs. Vidare presenteras studiens problemformulering, 

syfte och forskningsfrågor samt avgränsning. 

Begreppet hållbarhet har en stark anknytning till något som är aktuellt just nu. Det talas 

mycket om vilken miljöpåverkan olika typer av mänskliga aktiviteter har. Genom människors 

olika val påverkas miljön, det kan vara vårt val av mat och transport eller hur vi hanterar 

avfall och värmer upp våra hus. Begreppet har fått alltmer uppmärksamhet senaste tiden och 

därför blir de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet allt viktigare. Att 

uppnå en hållbar turism är en fortlöpande process och det kräver beständigt övervakning av 

effekter som att införa nödvändiga skyddande och/eller förbättrande åtgärder vid behov. 

Hållbar turism bör också säkerställa en meningsfull upplevelse för turister, genom att öka 

deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor och främja miljövänlig turism bland dem.1  

Göteborg & Co är ett företag som har till uppgift att marknadsföra och medverka i 

utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Företaget är beläget mitt i 

centrala Göteborg och deras huvudsakliga uppgift är att skapa samarbeten med företag runt 

om i staden för att utveckla och stärka besöksnäringen. 

Miljöförvaltningen i Göteborg har som uppdrag att verka för att göteborgarna ska ha en god 

livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så 

liten som möjligt. Detta skapar dem genom att leda och samordna stadens miljöstrategiska 

arbete, med en ständig återkoppling av övervakning och rapporter. Huvudsakligen arbetar 

dem med att miljödiplomera verksamheter såsom Göteborg & Co. 

Det finns många företag som väljer att utvecklas och arbeta hållbart trots att vissa nackdelar 

kan uppstå, som att det exempelvis kan vara kostsamt och att alla besökare inte har samma 

ekonomiska resurser för att kunna handla hållbart. Alla sorters evenemang som arbetar med 

hållbarhet bör därför förmedla budskapet om hållbar utveckling till sina besökare, då det inte 

alltid behöver vara en fråga om klass. Göteborg & Co är ett företag som marknadsför sig 

själva som hållbara när det gäller alla aspekter, de ekonomiska, sociala och ekologiska.
2
 På 

                                                           
1 

Göteborg & Co. Hållbarhet, u.å.  
 

2
 Göteborg & Co. Om Göteborg, u.å. 
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företagets hemsida nämns det att det är viktigt att fylla begreppet “hållbarhet” med mening 

och konkret innehåll. Det försöker dem åstadkomma med samarbeten och skapandet av 

evenemang runt om i staden. Dem erbjuder även rådgivning, tjänster och miljödiplomering till 

mötes- och evenemangsarrangörer som behöver hjälp att lyckas i sitt hållbarhetsarbete.
3 

Göteborg & Co har som mål att fram till 2020 fördubbla turismen så att Göteborg blir en av 

Skandinaviens mest besökta regioner.
4
  

Det kan vara positivt för de sociokulturella samt ekonomiska dimensionerna, dock kan 

problem uppstå med de ekologiska processerna.  Fler besökare leder nämligen till ytterligare 

energiförbrukning.
5
 Enligt Aronsson innebär hög energiförbrukning i allmänhet höga 

föroreningseffekter. För att åtgärda dessa effekter krävs det enligt Turistdelegationen hållbara 

transportmedel, som exempelvis kollektivtrafik och cykel, eller kortare distanser.
6
 Företaget 

nämner att evenemangsstaden ska värva, utveckla och genomföra utvalda evenemang med 

syfte att stärka Göteborgs spetskompetens och konkurrenskraft.
7
  Vilket också ska bidra till att 

idéer och utvecklingsprojekt möjliggörs, till nytta för stad och arrangör. Göteborg & Co 

tänker med deras miljövänliga metoder. Studien anser likväl att problemet idag för företaget 

är att dem inte arbetar i linje med alla stegen gällande hållbarhet, eftersom det alltid kan 

finnas negativa effekter, i synnerhet till det studien undersöker, vilket tillvägagångssätt 

företaget utgår ifrån när de stöter på hinder.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Göteborg & Co. Hållbarhet, u.å.  

4
 Göteborg & Co. Tillväxt turism – ett samarbetesprojekt för att stärka besöksnäringen 

5 Lagerkvist, S., Danielsson, M. & Säll, B. (2003). Miljöarbete i svensk turistnäring – En uppdaterad 

sammanställning framtagen av ETOUR på uppdrag av Turistdelegationen. 
6
 Ibid 

7
 Goteborg & Co. Affärsplan 2015-2017, u.å. 
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2. Problemformulering 

Enligt tidigare forskning bör arrangörer vara en förebild och leva som den lär, och samtidigt 

göra det lätt för besökarna att göra hållbara val då det är något som människor tar med sig för 

kommande generationer. Många arrangörer som anordnar evenemang är medvetna om det då 

hållbarhet har sina fördelar, såsom mindre miljöpåverkan och förbättrande åtgärder. Tidigare 

forskningar visar att det oftast bara är fokus på en eller två av hållbarhetens aspekter, men inte 

alla samtidigt. En hållbar utveckling däremot, lyser lika starkt fokus på alla tre aspekter som 

tillsammans formar en hållbar utveckling. Det är inte hållbart att bara tänka på de ekonomiska 

fördelarna, det måste även tas ansvar för avfall, transportering och de sociala delarna. De tre 

aspekterna måste alltså samverka med varandra för att nå en hållbar utveckling. Det finns 

mycket forskning om hur evenemang arbetar eller kan arbeta hållbart, dock finns det 

fortfarande delar som måste fördjupas och undersökas. Evenemangsbranschen är ett av de 

mest snabbväxande verksamhetsområdena i världen och just musikevenemang ligger långt 

fram i hållbarhetsarbetet. Tidigare forskningen visar också att det inte enbart är arrangören 

som ska ”skapa” hållbarhet vid ett evenemang, ansvaret ligger även hos besökarna. Det krävs 

en strategi som binder samman alla inblandade aktörer där alla arbetar för samma mål och 

vision. Alla måste vara medvetna om de uppsatta målen för att kunna sträva åt samma mål. 

Utöver en gemensam målbild krävs det uppföljning för att ta lärdom och kunna förbättra 

situationen för en hållbar utveckling.  

Med bakgrund i att hållbarhet är en av Göteborgs högsta ambitioner, fokuserar denna studie 

på hur arrangörer inom Göteborg & Co genomför sina arbeten med hållbar riktning. Då vi 

anser att det alltid kan uppstå hinder för genomföranden av Göteborg & Co hållbara 

evenemang. Uppsatsämnet valdes för att klargöra hur hållbarhetsarbetet kan appliceras på 

evenemangsområdet. Studiens mål var att framställa hur ett hållbart evenemang kan öka 

medvetandet hos besökare för att tänka mer hållbart.  
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2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Göteborg & Co arbetar socialt samt ekologiskt 

hållbart under sina evenemang. 

 Vilka positiva och negativa effekter kan uppstå med Göteborg & Co 

evenemang utifrån hållbarhetsaspekterna? 

 Hur gör Göteborg & Co arbete med hållbarhet skillnad? 

 

2.2 Avgränsning 

Uppsatsen undersöker hållbarhet inom evenemang. Hållbara evenemang är relativt brett och 

fokuserar på hållbar turism, men för att avgränsa ämnet ligger studiens fokus enbart på social 

och ekologisk hållbarhet inom Göteborg & Co evenemang. Göteborg & Co som är ett 

kommunalt bolag, arbetar ständigt med hållbara evenemang. Exempel på organisationens 

årliga genomförande evenemang är Göteborgs kulturkalas, en gatufest som anordnas runt om i 

staden med möjligheten att frossa i ett rikt utbud av kultur, konst, musik, teater, litteratur och 

film samt Vetenskapsfestivalen, en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt definieras begreppen hållbar utveckling, för att få en inblick på miljövänligt 

tänkande samt evenemangsturism, då det är viktigt att ha en gemensam definition av 

eventturism eller evenemang inom turism. 

- Hållbar utveckling är ett förhållningssätt till turism som syftar till att skydda 

naturresurser och respektera värdsamhällen, samtidigt som mer känsliga former av 

turism som minimerar negativa effekter och maximerar dem positiva främjas.
8 

 

- Evenemangsturism är sambandet mellan turism och evenemang. Getz, ser 

destinationer runtom i hela världen evenemang som ett sätt att skapa, utveckla och 

förändra destinationens målbild, främst när det kommer till de ekonomiska, sociala 

och miljömässiga aspekterna.
9
  

 

  

                                                           
8
 Loimi A. & Dahlgren M. CSR- Socialt ansvarstagande för företag (2005). 

9
 Page, S., & Conell, J. (2009). Tourism a modern synthesis. 
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2.4 Tidigare forskning & teori 

I kapitlet förklaras hållbarhetsbegrepp inom evenemang, samt hur sådana tillställningar 

genomförs och styrs av aktörer för att uppnå en hållbar utveckling. Vidare klargörs effekter 

av evenemang som festivaler på det lokala samhället och hur man kan främja ett hållbart 

handlingssätt. 

2.4.1 Vad innebär ett hållbart evenemang? 

I problemdiskussionen kring studien ”Vad är ett hållbart evenemang? – Eurovision Song 

Contest i Malmö våren 2013 i rampljuset”, diskuterar forskarna Hjelte & Larsson hur Malmö 

hade som mål att knyta in ett nyskapande synsätt rörande hållbarhet i samband med 

Eurovision Song Contest (ESC).
10

 Studien förklarar vad ett hållbart evenemang innebär för 

ESC. Metoden genomfördes med en kvalitativ textanalys av tidigare forskning, kvalitativa 

intervjuer med nyckelpersoner i evenemangsorganisation och observationer av synligt 

hållbarhetsarbete kring aktiviteterna.
11

 

Resultatet visar att det är viktigt att arrangören och organisationen är mottaglig, samt stöttar 

och följer upp hållbarhetsarbetet under hela processen. En gemensam syn inom 

organisationen på vad hållbarhet innebär och hur det kan uppnås omfattar en annan viktig 

grund. Arrangören bör vara en förebild och leva som den lär, och samtidigt göra det lätt för 

besökarna att göra hållbara val. De sju nyckeltal som identifierades för studiens resultat om 

miljösituationen för hållbara evenemang användes som hjälpmedel för att underlätta 

evenemangets påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Forskarna har även identifierat ett större 

antal hinder för hållbarhetsarbetet med ESC. Hinder som begränsad tidsram, svårigheter i 

implementeringen av hållbarhetsarbetet, samt bristande tillgång eller för långa leveranstider 

på hållbara produkter identifierades.
12

 

2.4.2 Vad är gröna evenemang? 

Artikeln ”How green was my festival: Exploring challenges and opportunities associated 

with staging green events” undersöker några av de viktigaste frågorna och utmaningarna som 

utvecklingen och iscensättningen av gröna evenemang ställs inför. Undersökningen uppnås 

genom att dra ihop delar av forskningen om allierade frågor, fallstudier och exempel från 

                                                           
10

 Hjelte P. & Larsson A. Vad är ett hållbart evenemang? – Eurovision Song Contest i Malmö våren 2013 i 

rampljuset, 5. 
11

 Ibid, 17 
12

 Ibid, 38 
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författarnas kunskap och sekundära datakällor.
13

 Begreppet ”gröna evenemang” definieras 

med evenemang som har en hållbarhetspolicy eller en evenemang som inkorporerar hållbara 

metoder i sin förvaltning och verksamhet. Hållbarhet definieras brett som omfattar 

miljöansvar eller funderingar, samt ekonomisk och sociokulturell hållbarhet.
14

 Artikeln tar 

upp operativa frågor som evenemangsplaneraren måste överväga, såsom tillgång till 

transporter, avfallshantering och tillgänglighet av grön el.
15

 

Slutsatsen visar att de gröna evenemangen bör åtföljas av en forskningsagenda som syftar till 

att förstå de grundläggande aspekterna av fenomenet. Framtida forskning som lyfts fram är 

behovet av att utforska beteendet och medvetenheten hos de gröna evenemangens besökare. 

Genom att profilera besökarna kan en segmentering av marknaden skapas som hjälper 

arrangörer att mer effektivt möta besökarnas behov och önskemål. Det framgår även att mat 

och dryck spelar en viktig roll i att leverera gröna teman och budskap vid evenemang, 

samtidigt som det enkelt förbises för mer synliga element, såsom hanteringen eller 

återvinningen av avfall. Frågor som bör övervägas inkluderar vilken typ av mat och dryck 

som serveras, hur den produceras och transporteras, samt avståndet från produktion till 

service och hur det serveras till besökarna.
16

 

2.4.3 Företagens ansvarstagande inom hållbarhetsarbetet 

I studien ”Företags hållbarhetsarbete – från plan till process: En kvalitativ studie om 

företagens ansvarstagande och hållbarhetsredovisningens roll” tas fenomenet 

hållbarhetsredovisning upp. Hållbarhetsredovisningen syftar till att redovisa företagets 

insatser som främjar hållbar utveckling. Global Reporting Initiative (GRI), har tagit fram ett 

globalt ramverk som förser organisationen med riktlinjer för hållbarhetsredovisningens 

innehåll.
17

 Syftet med studien är att beskriva och få en ökad förståelse för hur företag 

upprättar en hållbarhetsredovisning, arbetar med hållbarhetsfrågor i sin dagliga verksamhet 

                                                           
13

 Lang, J & Frost, W. How green was my festival: Exploring challenges and opportunities associated with 

staging green events, 1. 
14

 Ibid, 2. 
15

 Ibid, 3. 
16

 Ibid, 5. 
17

 Nilsson, L & Pettersson, S. Företags hållbarhetsarbete – från plan till process: En kvalitativ studie om 

företagens ansvarstagande och hållbarhetsredovisningens roll, 9. 
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och hur dessa processer ser ut.
18

 Den utformar sig i semistrukturerade intervjuer med sex 

företag inom livsmedels- och fastighetsbranschen.
19

  

Resultatet visar en svårighet med redovisningarna och det som kan ses är att det inte finns så 

mycket praxis, vilket gör att det finns för mycket tolkningsutrymmen tillsammans med att 

utvecklingen av hållbarhet ständigt förändras.
20

 En strategi som företagen tillämpar för 

hållbarhetsarbetet är att ha en utformad hållbarhetsgrupp, beståendes av anställda med olika 

specialiseringsområden som arbetar parallellt med hållbarhetsfrågor utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Skapandet av en hållbarhetsgrupp kan ge fler infallsvinklar och en annan 

drivkraft genom att involvera hela organisationen som får vara en del av hållbarhetsfrågornas 

beslutsprocess.
21

 Det kan ge stora fördelar till företagen, då gruppen träffas kontinuerligt och 

tar upp aktuella frågor samt går igenom framstegen som har gjorts. Frågorna som arbetats 

fram förs sedan fram till ledningsgruppen som fattar beslut gällande underlaget. Hela 

organisationen bidrar då till hållbarhetsinsatser genom att hållbarhet blir något som integreras 

med de dagliga arbetsrutinerna.
22

 

2.4.4 Hur arbetar organisationer med sina evenemang inom 

destinationsmarknadsföring? 

I studien ”Göteborg den levande mötestaden - en studie om evenemang som attraktionskraft 

till en destinationsmarknadsföring” undersöker forskarna Eliasson & Erlandsson hur 

organisationer arbetar med evenemang i sin destinationsmarknadsföring. Studien avgränsar 

sig till organisationer som Svenska Mässan, Got Event och Göteborg & Co. Uppsatsens syfte 

är att exemplifiera och få fram hur organisationerna använder sig av evenemang för att 

attrahera turister. Metoden genomfördes med en kvalitativ undersökning, bestående av 

personliga djupintervjuer med tre utvalda respondenter, sekundär data från organisationernas 

källor, samt artiklar om organisationerna som är kopplade till destinationsmarknadsföring. 

Resultatet av den empiriska undersökningen från respondenterna har visat att nätverket mellan 

de olika organisationerna bidrar till något unikt för Göteborg, eftersom många andra städer 

inte har lika unika samarbeten – utan marknadsför sin egen del av staden.
23

 Ett samarbete 

                                                           
18

 Ibid, 11. 
19

 Ibid, 31,35. 
20

 Ibid, 53-54. 
21

 Ibid, 65-66. 
22

 Ibid, 41, 62, 66. 
23

 Eliasson M. & Erlandsson N. Göteborg den levande mötestaden- en studie om evenemang som 

attraktionskraft till en destinationsmarknadsföring, 2-3. 
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mellan de tre organisationerna kan bygga upp och stärka Göteborgs varumärke. Deras mål är 

att tillsammans lyfta fram Göteborg som en attraktiv destination för både arbete, boende och 

besök.
24

 

2.4.5 Att nå en ökad hållbarhet i framtiden 
Utifrån studien ”Hållbara evenemang inom musikfestivaler”, nämner Svensson & Karlsson de 

”fyra benen”, vilket är fyra aspekter för att nå en ökad hållbarhet i framtiden.
25

 Dessa aspekter 

är den politiska, sociala/kulturella och ekonomiska. Ur teoretiska synpunkter anvisar 

forskarna att stora festivaler lockar många besökare, vilket leder till att det förbrukas mycket 

energi, vatten och andra resurser. Studien ger en djupare inblick kring förståelsen om 

arrangörernas och besökarnas roll inom hållbara musikfestivaler som Öland Roots, Urkult och 

Way Out West.  Metoden genomfördes med kvantitativa metoder, via enkätundersökningar 

samt en kvalitativ metod genom intervjuer.
26

 Forskarna har även använt sig av sekundär data 

från festivalernas källor samt teorier som analyseras och diskuteras tillsammans med empirin.   

Resultaten visade att arbetet med hållbarhet har sina fördelar, såsom mindre miljöpåverkan. 

Nackdelen däremot, är att det är kostsamt. Alla besökare har inte samma ekonomiska resurser 

för att kunna handla hållbart. Trots att dem tre festivalerna har olika ekonomiska 

förutsättningar, så har de lyckats på egna särskilda sätt för att verka hållbart och kan därför ses 

som förebilder för andra festivaler. Forskarna anser även att det inte enbart är musikfestivaler 

som ska verka hållbart, utan alla slags evenemang i den utsträckning som det är möjligt. Alla 

sorters evenemang som arbetar med hållbarhet ska förmedla budskapet om hållbar utveckling 

till sina besökare, vilket forskarna finner att de utvalda festivalerna bör förbättra.
27

  

2.4.6 Hur styr man ett event mot hållbar utveckling? 

Studien ”Hur styr man ett event mot hållbar utveckling? – En undersökning av 

hållbarhetsarbetet med Göteborgs Kulturkalas” undersöker arbetet med hållbar utveckling 

under Göteborgs Kulturkalas. 2011 bildades det ett hållbarhetsråd för evenemangets alla 

aktörer och syftet med rådet var att skapa en helhetssyn på hur arrangörerna aktivt kunde 

arbeta för att minska miljöbelastningen.
28

 Metoddelen är av kvalitativ karaktär och bestod av 
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webbenkäter som skickades ut till evenemangets artister, leverantörer och 

samarbetspartners.
29

  

Studiens resultat visar att hållbarhetsrådet har en strategi för planering gällande arbetet med 

den ekonomiska och ekologiska dimensionen, men inte för den sociala. Utifrån enkätsvaren 

och evenemangets rapport kan det konstateras att synen på hållbarhetsarbetet skiljer sig åt 

mellan dem inblandade aktörerna. Det behövs en tydlig plan för hur hållbarhetsarbetet ska 

utföras, planen ska sedan utgöra grunden för styrningen av arbetet och slutligen krävs det en 

uppföljning.
30

 

2.4.7 Att främja ett hållbart handlingssätt inom musikfestivaler 

Mair och Laing beskriver i artikeln ”The greening of music festivals: motivations, barriers 

and outcomes. Applying the Mair and Jago model” evenemang som ”en av dem mest 

spännande och snabbast växande former av fritid, marknadsföring och turistrelaterande 

fenomen”. Det undersöks hur två musikfestivaler kan användas för att främja ett hållbart 

handlingssätt och med det ge en förståelse för hur miljöpåverkan kan övervinnas samt främja 

andra evenemang.
31

 Forskarna använde sig av Mair och Jago’s miljöanpassningsmodell för att 

förstå hur andra arrangörer arbetar miljöanpassat inom festivaler.
32

 Modellen är ett projekt för 

företag att utveckla en miljöanpassad produktutveckling. Det genomfördes även 

djupintervjuer med tre chefer som arbetar med hållbarhetsfrågor.
33

 

Studien resulterar i att miljöanpassningen av musikfestivaler i allmänhet är ”en återspegling 

av arrangörernas personliga värderingar”, särskilt till dem som har huvudansvaret för 

miljöanpassande frågor inom festivalstrukturen.
34

 Respondenterna talade om betydelsen av 

lagarbete och partnerskap. Dem organisatoriska värdena har en viktig roll i att fastställa hur 

hållbara festivaler ska utföras. Det påpekas också att även om festivalerna har vunnit priser 

för hållbarhet, så pekar dem på hinder för miljöanpassningen. Dessa hinder är främst 

relaterade till problem med åtkomst för resurser och hanteringen av brist på tid för 

leverantörskedjan.
35
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2.4.8 Festivalens effekter på det lokala samhället 

Avhandlingen ”Tourism and Sustainable Development” bygger på två fallstudier som 

resulterar i fem forskningsartiklar, varav den första studien diskuteras i de tre första artiklarna 

och berör festivalfenomenet. Musikfestivalen Way Out West studeras för att beskriva och 

analysera festivalens effekter på det lokala samhället.
36

 Under åren 2010 och 2012 

genomfördes det två enkätundersökningar, där den första utforskade direkt och indirekt 

brukarvärde och den andra undersökte icke-brukarvärde.
37

 Det genomfördes även två 

djupintervjuer med festivalarrangörer.
38

 Utöver intervjuerna föreslogs det en 

forskningsmodell som testades under festivalen. Modellen delar brukarvärde i direkt och 

indirekt brukarvärde, där den förstnämnda återspeglar erfarenheter inom festivalområdet och 

det senare uppskattar värdet av aktiviteter utanför området.
39

 

Resultaten visar att timing, tidiga effektbedömningar, forskning och en välkontrollerad 

kommunikationsstrategi som baseras på festivalens kärnvärden, tillsammans kan bilda en 

framgångsrik och innovativ strategi som ökar varumärkets värde och minskar 

miljöpåverkan.
40

 Användningen av effektutvärderingar som ett planerings- och 

strategiverktyg kan även den användas för att hantera hållbar utveckling av evenemang och 

turismverksamheter. Den identifierar positiva och negativa effekter, vilket i sin tur kan skapa 

nya mål att uppfylla för att stärka positiva effekter och minimera negativa effekter.
41

 

Metoderna som användes i studien underlättar införandet av ett planerings- och 

ledningssystem som betonar fördelarna och minimerar kostnaderna för turism. 

Tillvägagångssättet är särskilt användbart för verksamheter med syfte att effektivt hantera 

turismutvecklingen med hjälp av mätbara indikationer och mål för en hållbar utveckling.
42
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3. Teori 

3.1.0 Sociokulturell påverkan av evenemang 

Alla slags evenemang har en effekt på de människor som bor i ett område eller stad, beroende 

på var evenemangen äger rum. Dessa effekter är kända som positiva och negativa, korta eller 

långsiktiga, mindre eller mer besvärliga. De sociokulturella effekterna definieras som 

förekommande konsekvenser som tänkbart kan påverka livskvaliteten för lokalbefolkningen. 

Det finns givetvis en fördel med de positiva effekterna för invånarna, medan negativa effekter 

kan orsaka svårigheter för invånaren. Exempel på sådana effekter kan vara trafikstockningar i 

staden, orsakade av andra besökare som deltar i evenemanget. Antisocialt beteende av 

deltagare, där orsaken exempelvis kan vara alkohol eller drogmissbruk.
43

 Deery och Jago 

identifierar tre huvudorsaker för att studera sociokulturella konsekvenser, dessa är: 

- Noggrant bedöma de sociala förmånerna för kostnaderna  

- Utvärdera invånarnas stöd eller ge rekommendationer om hur man kan förbättra de 

positiva sociokulturella effekterna av konsekvenserna 

 

En annan utgångspunkt när man tar hänsyn till sociokulturella effekter är att de negativa 

effekterna är relativt konkreta, de kan ses, kännas eller på annat sätt identifieras, medan 

många positiva effekter är immateriella. De är svårare att förstå och mäta. Under ett 

evenemang kan värdsamhället tvingas att strida mot högljudda oljud, trafikerade motorvägar 

och butiker. Det här är konkreta problem. Ett samhälle kan å andra sidan njuta av möjligheten 

att delta i ett evenemang, ha kul med vänner och familj och dela med sig av en upplevelse. 

Däremot är många av de mer långvariga positiva  sociokulturella effekterna mer påtagliga och 

kompetensbyggande för deltagarna i samhället. Dem kan innefatta utbildning samt 

kompetensutveckling inom administration, logistik och riskhantering.
44

 En annan aspekt är 

frågan om miljöpåverkan under evenemang, vilket kommer att tas upp härnäst. 

3.1.1 Miljöpåverkan av evenemang 

Planerade evenemang är enormt mångskiftande när det gäller typ på storlek, varaktighet, 

plats, tid på året, tema, fokus, etc. 
45

 Vilket innebär att de möjliga effekterna av evenemang är 

lika olika i fråga beroende på storlek, typ och effekter. Undersökningar pekar på några vanliga 

aspekter av evenemang i samband med miljöpåverkan som bland annat transport och trafik, 

                                                           
43

 Holmes K. & Hughes M. Events and sustainability, 99. 
44

 Ibid, 100-101 
45

 Ibid, 79-80.  



Amanda Sandén 
Esra Tasyurek 

19 
 

folkmassa, infrastruktur och byggande, energianvändning och resursförbrukningen, samt 

avfallsproduktion. Dessa aspekter kan generera en rad negativa miljöeffekter som 

luftföroreningar, vattenföroreningar, skräp och avfall, tramp på vegetation, trafikstockningar 

och trängsel. Den kan även ha positiva effekter som stadsförnyelse, naturvård/rehabilitering, 

demonstrationseffekter som gynnar miljöbeteende och miljömedvetenhet. Författarna menar 

att beroende på egenskaperna hos ett planerat evenemang, kan olika effekter uppstå i olika 

grad över varierande geografiska och tidsmässiga skalor. Oavsett hur väl evenemang planeras 

och genomförs, kommer det alltid att ha en miljöpåverkan. Påverkan kan definieras som 

någon förändring i miljön, vare sig skada eller nytta, som resulterar från evenemanget som 

sker. I likhet med de ekonomiska och sociala konsekvenser, kan miljöpåverkan innehålla 

positiva eller negativa utfall i mening att det kan förbättra eller försämra kvaliteten på miljön 

och dess funktioner.
46

  Ett planerat evenemang påverkar omgivningen oavsett, samtidigt som 

det kan ha bredare lokala, regionala eller till och med global miljöpåverkan, beroende på 

karaktären av evenemanget och hur det hanteras. I nästkommande avsnitt förklaras planering 

av hållbara evenemang mer djupgående. 

Teoretiska utgångspunkter 

- ISO 20121 är ett generellt praktiskt verktyg för att hantera evenemang så att de bidrar 

till de tre dimensionerna av ekonomisk, social samt ekologisk hållbarhet.
47 

 

- CSR - (Corporate Social Responsibility) lystrar till synen att företag ska ta ansvar för 

hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt 

perspektiv. 

CSR  

  

CSR innebär att företag införlivar sociala och miljömässiga principer i sin affärsverksamhet 

samt tar hänsyn till intressenters förväntningar och krav på företaget.
53

 Företagens insats till 

hållbar utveckling är sociala ansvarstaganden, som ligger i linje med den ekonomiska och 

sociala versionen. Socialt ansvarstagande beskriver samt att företag införlivar visionen om 

hållbar utveckling i sin affärsstrategi. Det är ett koncept som innebär att företag i grunden 

frivilligt integrerar sociala och miljömässiga hänsyn och intressen i affärsverksamheten.
54

 ISO 

är en organisation som inkluderar i miljöansvaret inom CSR, där företagen använder sig utav 
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kvalitetsledningssystemet ”Plan-Do-Check-Act” (PDCA), vilket kommer att beskrivas i nästa 

avsnitt.
55 

ISO 

Inom regioner ser offentliga myndigheter alltmer evenemang som en nationell, regional 

mekanism för turism och ekonomisk utveckling som en stor resurs. Enligt författaren är 

evenemang inte något som bara händer, det är något som kräver betydande insatser, planering, 

utveckling och genomförande. Getz har som utgångspunkt att evenemangsturism innehåller en 

flerdelad strategi av skapande för planering, iscensättning, hantering och utvärdering av 

resultaten.
48

 Enligt Holmes och Hughes, började bedömningar av evenemangens 

konsekvenser med fokus på en motsvarande strategi. Fokus på "gröna evenemang", som var 

utformad för att minimera miljöpåverkan för att möjliggöra vissa miljöfördelar. Gröna 

evenemang definieras som en hållbarhetspolicy och/eller genomför bestående 

förvaltningsmetoder.
49

  

Idén med gröna evenemang började med fokus på miljöfrågor, och har sedan dess ökat till att 

omfatta den sociala och ekonomiska oron.
50

  För att hjälpa evenemangsplanerare och chefer 

att utveckla hållbara evenemang, har många vägledningsstandarder och certifieringsprogram 

utvecklats dem senaste åren.
51

 Dessa omfattar i allmänhet alla tre aspekter om miljömässiga, 

ekonomiska samt ekologiska konsekvenser, där vissa är utformade för evenemang av alla slag 

och skalor, och andra med specifikt fokus. Likadant är det med ledande guider, där några har 

utvecklats av ideella organisationer och andra är branschdrivna.
52

 Ett exempel på en sådan 

ledande guide är ISO 20121 som publicerades 2012 och beskriver krav för ett hållbart 

evenemangssystem med fokus på dem ekologiska, ekonomiska samt sociala kriterierna. ISO 

är en självständig, internationell organisation med ett medlemskap av 162 nationella 

standardiseringsorgan. Medlemmar och experter sammanförs för att utbyta kunskap och 

utveckla marknadsrelevanta internationella standarder som stödjer innovation och erbjuder 

lösningar på globala utmaningar.
53

 ISO 20121 är generellt ett praktiskt verktyg för att hantera 

evenemang, så att de bidrar till de tre dimensionerna av hållbarhet. Genomförandet av ISO 

20121 blir enklare eftersom den grundar på ISOs välkända och beprövade 
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ledningssystemsstandarder, såsom ISO 9001 (kvalitetsstyrning) och ISO 14001 

(miljöledning). Vid evenemang samlas mycket människor vilket ökar påverkan av miljön, allt 

från vatten- och energiförbrukning till en ökad mängd avfall. För att minimera denna 

påverkan tar ISO fram lämpliga verktyg som kan användas under ett evenemangs alla steg. 

”Plan-do-check-act” stegen innehåller 12 etapper som ska genomföras för att lyckas med 

certifieringen (figur 1 visas nedan).  

 

Figur 1. ISO 20121 ledningssystemet för hållbara evenemang  

Dem första stegen som visas i figuren ovan börjar med ett planerande steg, ”analysera”. 

Andra steget är ”Do” metoden som fortsätter med två steg att ”göra” det som analyserats. 

"Check" steget innebär en "utvärdering" i planet. Med "Act" steget innebär att planen är 

"standardiserad". När målen är uppfyllda, anses metoderna vara standardiserade.
54

 

Figuren erbjuder sammanfattningsvis metoder som bygger på expertis och internationellt 

samförstånd för att uppnå positiva resultat i genomförandet av hållbarhet. ISO 20121 är 

användbar både på större eller mindre organisationer inom alla typer av evenemang, som 

utställningar, sportkonkurrenser, konserter etc. Det är lika viktigt för små konferensmöten 

som stora idrottsevenemang. Ett av resultaten till användningen av ramverket kommer 
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sannolikt att vara en ökad kommunikationsnivå inom evenemangsbranschens inställning till 

ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.
55

  

ISO 20121 gör det möjligt att förevisa ett hållbart erkännande på hållbar utveckling. Beroende 

på vilka olika geografiska platser evenemangen grundar sig på, kommer dessa att uppleva 

olika hållbarhetsfrågor, där alla kommer att kunna genomföra ISO 20121-ramverket.
56

 När 

användarna av ramverket har identifierat de problem som är relevanta för deras situation, 

kommer ytterligare steg i ramverket att stödja dem i arbetet med att ställa in mål, skapa 

handlingsplaner, övervaka och mäta steg som vidtagits och slutligen leda till en kontinuerlig 

förbättring.
57

 Figurens syfte är att få en överblick av hur Göteborg & Co använder stegen i 

figuren för att genomföra evenemangen på ett hållbart sätt.  
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4. Metod 

4.1.2 Val av metod 

För att besvara studiens huvudfråga samt frågeställningar, genomför studien en kvalitativ 

undersökning som består av djupintervjuer med en nyckelperson från företaget, deras 

hållbarhetsansvarige, samt två respondenter från Miljöförvaltningen som har hand om 

miljödiplomering av verksamheter. Det finns olika sätt av frågemetoder, såsom 

informantundersökningar och respondentundersökningar.
58

 Vid informantundersökningar 

används svarspersonerna som vittnen eller ”sanningsägare” som ska bidra med informationen 

om hur verkligheten är beskaffad och vid en respondentundersökning är det svar personerna 

och deras egna tankar som är studieobjekten.  Hermeneutiken i studien valdes därför att utgå 

från. Studien har ett deduktivt tillvägagångssätt, genom att välja teorier som sedan analyseras 

och diskuteras med empirin, och sedan få ett resultat av studien. 

4.2.3 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Vetenskapsteorin handlar om förhållandet mellan teori och empiri. Studien består av ett 

omfattande empiriavsnitt och därför är det lämpligt att beskriva vilken utgångspunkt som har 

valts. Det finns två dominerande utgångsteorier inom vetenskapsteorin, positivismen och 

hermeneutiken.
 59

 Då studiens huvudfråga behöver analyseras ur olika perspektiv valdes det 

en hermeneutisk utgångspunkt, då hermeneutiken behandlar läran om läsning och tolkning.
 60 

4.2.4 Datainsamling 

Intervjuer som metod skapar möjligheter samtidigt som det ger tillgång till respondenternas 

synvinkel och känslor inför ett speciellt ämne, en viss händelse eller ett fenomen. Det finns 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer, där den sistnämnda påminner om en enkät och är 

kort och ytlig, medan en alltför strukturerad intervju kan ta bort hela poängen med intervjun.
61

 

En semistrukturerad intervju däremot, hamnar någonstans i mitten av spektrumet. Intervjuaren 

följer ett formulär som består av ett fåtal öppna frågor eller bredare teman som ger 

respondenten en möjlighet att påverka intervjuns innehåll.
62
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Därför tillämpades semistrukturerade intervjuer som också spelades in för att få ett 

någorlunda öppet samtal med fokus på det centrala temat – ”hållbarhet”.  

För Kvale & Brinkmann är syftet med kvalitativa forskningsintervjuer att erhålla kvalitativ 

kunskap utifrån intervjuobjektets bakgrund och erfarenhet, där betydelsefulla åsikter och 

värderingar ska kunna belysas. Genom att ta del av respondenternas syn på det fenomen som 

undersöks kan variationen av åsikter beskrivas och kartläggas.
63

 

4.2.5 Etik 

Validitet innebär att undersökningen ska mäta vad den är avsedd att mäta och reliabilitet 

kontrollerar att resultatet är stabilt och ger samma svar oavsett omständigheterna.
64

 Begreppen 

används däremot vanligtvis vid kvantitativ forskning där man har för syfte att kunna 

generalisera sina resultat.
65

 Genom att använda sig av ord som tillförlitlighet, giltighet, 

pålitlighet och liknande görs begrepp som validitet och reliabilitet vanliga i former, som är 

viktiga för undersökningen.
66

  

En intervju kan spelas in eller antecknas, båda har sina för- och nackdelar, men till skillnad 

från anteckningar ger inspelningen en trygghet till respondenten, då det som sägs under 

intervjun uppfattas ord för ord, istället för risken till transkribering, som med anteckningar.
67

 

Vi var två personer vid intervjutillfället, där en av oss intervjuade medan den andra spelade in 

och antecknade.  

Efter intervjuerna bearbetades och analyserades det inspelade materialet. När det gäller 

insamling och användning av empiri som involverar människor blir det en fråga om etik. Inga 

respondenter ska känna sig exponerade på ett obehagligt sätt eller utnyttjade i okontrollerbara 

sammanhang.
68

 Respondenterna ska bli upplysta om att deltagandet i intervjun är frivillig och 

att denne kan avbryta när som helst och hur resultaten ska publiceras och användas.
69

 

Återkoppling till respondenterna är även det viktigt, både som en avslutande återkoppling av 

projektets resultat och för att respondenten ska känna igen sig i informationen som har 
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angivits under intervjun.
70

 Därför skickades en sammanfattning av intervjuerna ut till 

respondenterna för ytterligare kunskapsdelning och feedback, men också för att 

respondenterna skulle kunna se att informationen stämmer och även ges möjlighet att lägga 

till ytterligare kommentarer. 

4.2.6 Urval 

Det är viktigt att välja relevanta intervjuobjekt och därför är det betydelsefullt att intervjuaren 

har en god uppfattning av vilken roll respondenten har i sammanhanget.
71

 Huvudmålet med 

intervjuerna var att skapa en förståelse kring hur Göteborg & Co arbetar hållbart med sina 

evenemang samt hur deras tankar och åsikter går inom området. Grundtanken var att intervjua 

samtliga tre personer från Göteborg & Co ledning, projektledaren för kultur- och 

musikevenemang, evenemangschefen och företagets hållbarhetsansvarige, men på grund av 

tidsbrist och hög arbetsbelastning för två av dem blev det enbart en intervju med företagets 

hållbarhetsansvarige, samt en intervju med Miljöförvaltningen. 

Respondenterna som deltog valdes då dem ansågs ha en god inblick i Göteborg & Co 

hållbarhetsarbete samt för  att dessa kunde ge oss en tillförlitlig och bred variation på svaren 

som är grundmaterialet för studiens analys. 

Den första intervjun, som var med två representanter från Miljöförvaltningen, genomfördes 

den 27e april och varade i 40 minuter. Miljöförvaltningen har olika kriterier för verksamheter 

kring hållbarhet och genom att kontakta förvaltningen ville vi få en insyn om arbetet med 

hållbarheten fungerar eller om det finns saker som behöver förbättras från Göteborg & Co 

sida. En annan anledning till att det blev en intervju med Miljöförvaltningen var för att det var 

dem som miljödiplomerade Göteborg & Co år 2016 och vi hoppades därför få deras syn på 

hållbarhetsaspekterna i arbetet med evenemang. Två respondenter, Lars och Petter, som 

arbetar med miljödiplomeringen deltog under intervjun, men på grund av förhinder kunde 

Petter endast närvara de första tio minuterna. Dock gjorde det ingenting, då Lars som var 

närvarande under hela intervjun hade en större inblick på hur arbetet med Göteborg & Co 

fungerar, till skillnad från Petter som lämnade intervjutillfället. 

Den andra intervjun, som var med Göteborg & Co, genomfördes den 4e maj och varade i 60 

minuter. Respondenten Kristina, är företagets hållbarhetsansvarige och anledningen till att 

hon valdes var på grund av att studiens syfte omfattas av deras hållbarhetsarbete. Intervjun 
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med Kristina ansågs relevant då det blev enklare att ta del av hennes tankar och åsikter kring 

de olika aspekterna av hållbarhet. Och till skillnad från att enbart analysera material från 

företagets hemsida fick vi en förståelse för varför dem väljer att arbeta på det sättet dem gör 

och vad som fungerar respektive inte fungerar. 

4.2.7 Värderingar 

Värderingar speglar en författares personliga åsikter och känslor. Till en början krävs det att 

en samshällsforskare ska vara värderingsfri och så verklig som möjligt i sin forskning. En 

forskning som endast är en spegling av personliga åsikter kan betraktas som icke giltig eller 

icke vetenskaplig, eftersom den styrs av subjektiva faktorer. Emellertid stämmer det inte. Då 

författare idag är medvetna om att det i princip är helt omöjligt att kunna ha en fullständig 

kontroll över sina personliga värderingar. De kan alltid dyka upp, i en mindre eller större 

omfattning under forskningsprocessen.
72

 

4.2.8 Tolkning och bearbetning 

Efter att de två intervjuerna var genomförda påbörjades arbetet med att avlyssna och 

transkribera inspelningen till textform. Stadiet är omfattande och tar tid då man är tvungen att 

värdera vilken fakta som är relevant eller inte. Enligt Esaiasson medför en grundlig 

transkribering till att det går att få ut mer av substans, vilket vidare kan användas till analysen 

och det var anledningen till att intervjuerna transkriberades fullt ut.
73

 Efter transkriberingen 

visades, att all information som diskuterades under intervjun inte var relevant för studiens 

syfte, vilket gjorde att dessa delar inte togs med i studiens empiri och analys. 
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5. Empiri och analys 

I kapitlet sammanställs empirisk data. Det empiriska materialet består av kvalitativa 

intervjuer med 2 nyckelpersoner från Göteborgs Miljöförvaltning och 1 hållbarhetsansvarig i 

Göteborg & Co. Studien kommer även att presentera offentliga dokument från 

Miljöförvaltningens baskriterier för att tydliggöra hur förvaltningen arbetar kring ekologisk 

hållbarhet. Intervjumallen för Miljöförvaltningen och Göteborg & Co finns i bilaga 1 och 2. 

5.1 Kort redogörelse för viktiga aspekter som lyfts fram under intervjun 

med Miljöförvaltningen  

Efter intervjun med dem två respondenterna som ansvarar för miljödiplomeringen 

transkriberats, påbörjade arbetet med att välja ut viktiga delar. Innan intervjuns gång, fick vi 

information från respondent A att denne enbart kunde delta en liten stund, på grund av ett 

möte. Respondent B ersatte därför respondents A deltagande. 

Respondent A: Petter Ansvarig för miljödiplomering 

Respondent B: Lars Ansvarig för miljödiplomeringen 

Under intervjun började Göteborg & Co hållbarhetsarbete kring Svensk Miljöbas kriterier 

komma på tal. Petter påpekade att Göteborg & Co har ett hållbarhetsarbete som är deras eget, 

samtidigt som Miljöförvaltningen går efter Svensk Miljöbas kriterier, där vissa krav är 

obligatoriska och resterande är frivilliga åtgärdspunkter där 75 procent måste tillgodoses.  

Sedan när respondenterna är ute och granskar de diplomerade evenemangen har dem en 

standard med vissa krav dem utgår ifrån, som till exempel hur hanteringen av avfallet ska 

sorteras och att det exempelvis bara får säljas ekologiskt kaffe, te och socker. Petter fortsatte 

med att dessa kriterier är något man hittar på Svensk miljöbas hemsida.
74

 

På frågan, största problemen dem har haft med Göteborg & Co hållbarhetsarbete samt 

överlag, var att få alla arrangörer att uppfylla kravet för livsmedelshanteringen och de 

ekologiska ingredienserna. Lars var övertygad om att det alltid skulle finnas brister kring 

avfallshanteringen, eftersom man märker att kraven inte har blivit uppfyllda sedan tidigare. 

Petter berättade i sin tur om huruvida de stora evenemangen i Göteborg hanterar 

avfallssorteringen. Han menade att stora evenemang har ett avtal med exempelvis Renova, en 

stor avfallsentreprenör i staden, och då ligger ansvaret hos Renova för hur hanteringen av 

avfallet behandlas.  

                                                           
74

 Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas kravstandard 2017. 



Amanda Sandén 
Esra Tasyurek 

28 
 

Vidare fortsätter Lars med att det är olika beroende på vilka evenemang som anordnas, men 

Kulturkalaset har blivit bättre, trots att det finns mycket kvar att arbeta med gällande 

besökarnas sortering. Där han menar på att det är något man inte kan styra. Ett annat problem 

enligt Lars är att få alla involverade i miljöarbetet, då det oftast är chefen som är medveten 

om kraven, samtidigt som de anställda inte har någon aning om vad som krävs. Och när man 

kollar på Kulturkalaset som är ett jätteevenemang med många aktörer och livsmedelsföretag 

är det nästan en omöjlighet att få det att tränga igenom till alla, även fast det är viktigt. 

Svar på frågan om det finns möjlighet att upplysa besökarna kring avfallshanteringen under 

evenemanget, menade Lars att det inom varje evenemang finns värdar som vägleder 

besökarna till hur avfallshanteringen fungerar och en miljöansvarig som meddelar dem om 

arbetet för att sedan informera samtliga krögare i evenemangen kring avfallssorteringen. 

Vidare fortsatte Petter med  

Det är väl lite det som kan vara svårigheten ibland att det brister i den 

här kommunikationens kedjor. Sen är det från Göteborg & Co sida att 

man också… Ah men vi säger att vi tar ett evenemang som Kulturkalaset 

så har du bytt miljöansvarig. Du kanske har en som är där i två år, sen 

kommer det en ny. Och sen så är det en ny nästa år igen. Och det är ju 

också ett jätteproblem. 

Återkommande evenemang som Kulturkalaset var ett exempel man skulle göra en 

sammanställning på och se vad som har förbättrats under året, jämfört med föregående år 

menar Lars. Sammanställningen utförs genom att gå ut och göra stickprov för att se att sådana 

krav upprätthålls, det är oftast där det brister med kraven menar han. Så i det stora hela är det 

avfallshantering och livsmedel som är det knepigaste om det inte hålls på ett riktigt bra sätt, 

samtidigt som det inte fungerar optimalt om evenemangets miljöansvarige ständigt byts ut. 

Redogörelse för viktiga aspekter som lyfts fram under intervjun med 

Göteborg & Co 

Eftersom vår studie beskriver hur organisationen arbetar hållbart med sina evenemang, 

valdes intervjun med den hållbarhetsansvariga på Göteborg & Co. 

Respondent C: Katarina Thorstensson, hållbarhetsansvarig för Göteborg & Co 

Fråga: Varför anser Göteborg & Co att det är viktigt att lyfta fram hållbarhet i deras 

evenemang? Det är en fråga som det generellt fanns många svar på. Då dels Göteborg som 
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stad har väldigt höga ambitioner både ekologiskt, ekonomiskt och socialt för samhället, 

samtidigt som Göteborg & Co är ett kommunalt bolag, gör det att bolaget går i linje med vad 

staden strävar efter och stadens mål. Vidare fortsatte Katarina med att det sedan finns ett 

kommunikations- och marknadsföringskoncept i det hela gentemot arrangörer och besökare. 

Göteborg & Co vill ta ansvar och jobba med dem här frågorna för att det är viktigt för 

människor rent generellt. Vidare fortsatte hon med det affärsmässiga perspektivet där hon 

berättade 

...Och sen ur ett affärsmässigt perspektiv handlar det faktiskt om att 

attrahera konferenser, kongresser och evenemang till staden. Nu skulle 

jag väl inte vilja säga att det bara är på grund av en hållbarhetsaspekt 

som vi har goda förutsättningar i staden, att vi vinner ett evenemang eller 

ett möte till staden. Men det kan vara en faktor som väger över när en 

arrangör eller rättighetsägare står och väljer mellan likartade 

destinationer, så det skapar ett adderat värde när man arbetar med 

hållbarhetsfrågor. Det finns många perspektiv och många svar på frågan. 

Analys: Varför arbetar då Göteborg & Co hållbart med sina evenemang? (enligt Katarina) 

Inom verksamhetens evenemang finns det flera skäl kring varför det är viktigt att lyfta fram 

hållbarhet i Göteborg. Svaren visar att Göteborg som stad redan har höga ambitioner kring 

hållbarhet från alla aspekter, och det är i första hand något staden ständigt strävar efter. 

Samtidigt är det en fördel för Göteborg & Co att arbeta med hållbarhet inom verksamheterna. 

Hållbarhet är också något man använder som kommunikations- och marknadsföringskoncept 

för besökarna. En fördel med marknadsföringskonceptet från ett affärsmässigt perspektiv är 

att det attraherar konferenser, kongresser samt evenemang till staden. När man arbetar med 

hållbarhetsfrågor kan det vara en faktor som väger över en arrangör eller rättighetsägare, som 

står och väljer mellan likartade destinationer. Det är något som adderar ett värde inom 

hållbarhetsfrågor.  

Fråga: Hur arbetar Göteborg & Co på ett ekologiskt hållbart sätt? Verksamheten arbetar 

systematiskt med ett så kallat verktyg, “Svensk Miljöbas miljödiplomering”, inom deras 

evenemang, vilket fungerar som en kvalitetssäkring för besökarna när det gäller resor, mat, 

transporter, upphandlingar och avfallshantering. Petter poängterade däremot att 

avfallshanteringen är något man inte kan styra, vilket är 

Helt hopplöst. 
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Ett av evenemangens exempel inom avfallshanteringen som togs upp av Katarina sker oftast 

under Kulturkalaset, där besökarna inte alltid är villiga att följa Svensk Miljöbas sätt att 

hantera sina avfall på. Katarina tog upp Kulturkalaset, som är öppet för alla i stadsrummet där 

hon skiljde avfallshanteringen med musikfestivalen Way Out West och påpekade att arbetet 

där är mycket mer strikt  

Om du går på ett evenemang som Way Out West, som är otroligt 

sofistikerade när det gäller avfallshanteringen är det väldigt strikt med 

vad som lämnar serveringen och liknande. Det avfallet som genereras 

hanteras direkt på plats. Där har du verkligen koll på hela flödet från det 

att det lämnar källan till det att du ska avfallshantera det. Det är 

tillgänglighetsfrågor, som också är en lurig aspekt, funktionsperspektiv, 

att se, höra, röra sig, förstå, att hitta en bra nivå på lösningarna, särskilt 

om du inte är på en anläggning som är gjord för att ha möten och 

evenemang, då kan den vara lite lurig att jobba med. 

Evenemangen sker i staden inom gångavstånd till allt, vilket är en bra förutsättning för dem, 

“men det gäller fortfarande att ta hänsyn till resor och transporter” menar Katarina. En annan 

aspekt de stöter på i deras evenemang är mat och dryck. Inom Göteborg & Co arbetar dem 

med att inkludera minst ett vegetariskt alternativ till besökarna. Att även erbjuda kranvatten 

och ekoprodukter är något evenemangen arbetar med, dock blir det ofta en fråga om resurser, 

vilket tvingar dem att arbeta med att ta fram lösningar kring det.  Det kan uppstå hinder med 

att arbeta ekologiskt hållbart för olika evenemang   

Mat och dryck är alltid svårt att jobba med. Och det är egentligen olika 

anledningar, dels så är det restauratörer och underleverantörers 

kompetens i frågorna, priset – har du väldigt hög andel på ekoprodukter 

så kan det bli dyrare, pratar man sen om volymer när det gäller ekovaror 

så kan det vara svårt för mässan till exempel att garantera att få fram 

stora volymer av ekologiska bananer eller ägg till exempel, då kan det 

vara svårt att få fram volymerna av schyssta produkter. 

Svårigheterna med hållbarhetsarbetet kan också bero på den korta tiden ett evenemang varar, 

eftersom det blir en svårighet för verksamheten att bygga ett långsiktigt arbete med 

leverantörer och partners, till skillnad för om man arbetar med ett evenemang vars projekt är 

mer långsiktig, vilket gör det enklare att bygga upp en långvarig relation i strävan efter 

samma mål. Generellt anser Katarina inte sig vara så bra på att öka medvetandet hos deras 
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besökare kring hållbarhetsfrågor, som främjar miljövänlig turism. Hon menar att många av 

deras besökare fokuserar mer på evenemangsinnehållet än hållbarhetsfrågor där hon berättade 

Du köper inte en biljett till ett evenemang för att det är ett evenemang 

som jobbar bra med hållbarhetsfrågor, utan du köper en biljett till ett 

evenemang för att du vill gå på en musikfestival eller för att du vill se ett 

friidrottsmästerskap. 

Analys: Hur arbetar då Göteborg & Co ekologiskt hållbart med deras evenemang (enligt 

Petter och Lars)? 

Som det går att tolka av svaren med ekologisk hållbarhet, diskuterade respondenterna alltså 

frågan utifrån en mängd olika aspekter. Till att börja med utgår Göteborg & Co från att arbeta 

systematiskt med Svensk Miljöbas diplomering inom sina evenemang. Vi observerade att 

respondenterna delade samma tankesätt kring kriterierna från Svensk Miljöbas. Inom 

evenemang är ett av kriterierna att evenemang bör hålla sig till skötseln för 

avfallshanteringen.  Med ekologisk hållbarhet anses problemet däremot inte bara vara 

hanteringen av transporter eller avfallshanteringen, utan även de olika alternativ man erbjuder 

till besökarna under evenemangen, som vegetarisk mat och ekoprodukter. En ytterligare 

faktor som Katarina påpekade är priset. En hög andel ekoprodukter kan bli väldigt dyra och 

därmed kan det vara för svårt att garantera att få fram stora volymer som exempelvis 

ekologiska ägg, samtidigt som det ibland kan vara bättre att välja närproducerat framför 

ekoprodukter, då dessa kan behöva transporteras en längre sträcka. Eftersom hållbarhet kräver 

ett långsiktigt arbete kan det också vara ett problem för Göteborg & Co att bygga långsiktiga 

projekt, med tanke på att deras evenemang bara hålls under korta perioder. På grund av 

sådana korta projekt leder det till att besökarna intresserar sig mer på evenemanginnehållet än 

hållbarhetsfrågor, även om det säkert skulle finnas flera sätt att engagera dem på. 

Fråga: Hur arbetar ni socialt hållbart med era evenemang? Det finns olika typer av 

evenemang där Katarina angav platserna Ullevi och Scandinavium som är skapade för att 

hålla en sådan verksamhet. Andra evenemang sker på platser som äger rum i Göteborgs 

stadsrum och då krävs det enligt Katarina att man tänker på 

hur man hanterar frågorna om man behöver lägga om trafiken, eller man 

ska stänga av och när det är buller och dem delarna och dels så är det ju 

lagar som reglerar det med hur högt och hur länge du får spela på 

kvällen. 
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Hon fortsätter 

Trafikkontoret reglerar och styr hur vi kan få stänga av trafiken, så det är 

ju en aspekt. Vad det gäller göteborgarna generellt så är det positivt, sen 

finns det alltid folk som råkar ut mer än andra och kanske inte 

sympatiserar med att Slottskogen stängs av för ett stort 

musikevenemang. Och sen har vi Kulturkalaset som är juvelen i kronan 

på något sätt som verkligen har fokuserat på social hållbarhet. 

Katarina berättade hur Göteborg & Co kontinuerligt arbetar med förbättringen av den sociala 

hållbarheten inom deras evenemang med att bland annat främja jämlikheten, genom att ha en 

jämn könsfördelning på bland annat artisterna. Variation i kön är en viktig del av den sociala 

hållbarheten, något som Kulturkalaset ständigt lyfter fram och arbetar med. Ett ytterligare 

exempel på hur Kulturkalaset främjar jämlikhet är genom initiativet att bjuda in arabiska 

artister för att lyfta fram mångfalden i Göteborg som en plats för alla. En annan aspekt inom 

social hållbarhet som Katarina lyfte fram, var deras samarbete med Social Resursförvaltning 

som erbjuder en utbildning för alla evenemang gällande servering av alkohol. Utbildningen 

ger även kunskap om hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier. 

Vad vi skulle kunna förbättra ur ett bolagsperspektiv och jobba med 

inom evenemang, det är ju att vara mer strukturerade i vårt arbete och 

faktiskt se till så att alla evenemangen använder sig av samma processer, 

mål och aktiviteter, då det varierar ganska mycket som det ser ut idag. 

Kommunikationen mellan de olika evenemangen som Göteborg & Co ansvarar för är viktigt 

att hålla i för att bland annat kunna erbjuda besökaren en bra upplevelse. Kulturkalaset 

erbjuder exempelvis evenemang ur ett socialt perspektiv. Katarina exemplifierade att bjuda in 

grupper som står utanför arbetsmarknaden som första och andra generationens invandrare och 

inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Dessa grupper som står utanför 

arbetsmarknaden guidas med turer på fem olika språk som somali, persiska och arabiska, det 

är ett sätt att motverka utanförskap och arbetslöshet.  Ett annat socialt perspektiv som arbetar 

med den sociala hållbarheten är EM i yrkestävlingar, där hon förklarade att 

Det handlar om att tävla i snickeri, målare, frisörer, florister, den typen 

av tävlingar. Och där jobbar vi med social hållbarhet på det sättet att visa 

på möjligheterna som en yrkesutbildning ger i fråga om 
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försörjningsmöjligheter och kompetensförsörjning när det gäller 

företagen. 

Analys: Hur arbetar Göteborg & Co socialt hållbart med sina evenemang? Den sociala 

hållbarheten kräver en kontinuerlig förbättring ur olika aspekter. För att uppnå förbättringen 

arbetar evenemangen med att främja jämlikhet, initiativet samt samarbetar med Social 

Resursförvaltning. Enligt Katarina är kommunikationen en viktig grund för social hållbarhet. 

Göteborg & Co samarbetar därför med Social Resursförvaltning som erbjuder en utbildning 

för servering av alkohol, hur man förebygger samt hanterar sexuella trakasserier.  Ett annat 

socialt perspektiv för att besökaren ska känna en bra upplevelse är att vara med på 

yrkestävlingar som ger chansen att få dem att känna kunskap kring försörjnings- och 

kompetensmöjlighet. Att motverka utanförskap och arbetslöshet är också en viktig aspekt för 

att lyfta fram mångfalden, genom att guida grupper med turer på olika språk.  

Fråga: ISO 20121 är generellt ett praktiskt verktyg för att hantera hållbara evenemang, är 

det något ni känner till eller använder er utav, förutom Svensk Miljöbas kriterierna? Katarina 

besvarar att de använder ISO 20121 standarden för att komplettera Svensk Miljöbas 

ledningssystem. Där hon menar 

Vi var med i utveckling i den svenska gruppen för ISO 20121, så den 

använder vi för att få ett bredare hållbarhetsperspektiv. Svensk Miljöbas 

är ju fokuserad på miljö även om det finns ett antal åtgärder som tangerar 

socialt ansvarstagande, men just för att täcka in det bredare så använder 

vi delar av ISO standarden, men vi är inte certifierade utifrån standarden. 

ISO ledningssystem är enligt Katarina något man i stort sett själv identifierar där man 

granskar strategierna noga så att man har någon sorts verklighetsförankring. Men att man 

själv sätter takten på sitt utvecklingsarbete, målsättningar och åtgärder. Till skillnad från 

Svensk Miljöbas som också är ett miljöledningssystem påpekade Katarina att den är 

checklistbaserad, och innehåller dokumentationskrav med vissa styrdokument som ska finnas 

på plats. Däremot menar hon att den är tydlig med vilka åtgärder man ska göra eller i alla fall 

75 procent av åtgärderna, vilket gör att det är en lätt standard samt lätt att förstå men inte 

alltid räcker till 

Svensk miljöbas kanske inte riktigt är matchad med det jag vill med mitt 

evenemang, samtidigt är det ofta så på ett enstaka evenemang, så kan det 
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vara svårt att försvara en ISO certifiering, då det är mycket jobb och 

mycket pengar i förhållande till Svensk Miljöbas. 

I takt med att Göteborg & Co årligen har återkommande evenemang, ansåg Katarina att det 

kan finnas en poäng i att man börjar med Svensk Miljöbas och sedan inser att man mognar i 

processen med vägledningssystemet. Efter att man har gått igenom den processen fortsatte 

Katarina 

… att man går över till ISO standarden för att den dels har en högre 

kännedom internationellt, den har en bredare ansats i det att den hanterar 

hela hållbarhetsaspekter och att du bättre kan anpassa den till din egen 

verksamhet. Så vi använder den mer som stöd och komplement, men inte 

fullt ut. 

Slutsats: Känner då Göteborg & Co till ISO 20121 certifieringen? 

Eftersom ISO 20121 är ett bredare hållbarhetsperspektiv och Svensk Miljöbas är mer 

fokuserad på miljön, betraktade Katarina att ISO 20121 är en bra metod att utgå ifrån. 

Däremot är det inget Göteborg & Co utifrån standarden är certifierade av. Ledningssystemet 

ISO 20121 använder Katarina för att själv sätta hänsyn på sitt utvecklingsarbete, 

målsättningar och åtgärderna som stöd och komplement. Till skillnad från Svensk Miljöbas 

som också är ett miljöledningssystem är den checklistbaserad, som innehåller 

dokumentationskrav med vissa styrdokument som ska finnas på plats samt är den mer tydlig 

om vilka åtgärder man ska göra men är trots allt inte riktigt matchad med Göteborg & Co 

hållbarhetsstrategi. ISO 20121 standarden hanterar alla hållbarhetsaspekter samtidigt som 

man kan anpassa den till sin egen verksamhet, då Göteborg & Co har återkommande 

evenemang. 
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6. Analys 

Utifrån vad som tidigare beskrivits i denna studie valde vi att använda oss av vad forskare 

anser kring dem hållbara evenemangen. Därefter görs en sammanställning om för och 

nackdelar under diskussion och slutsats delen från respondenternas uppfattning kring 

hållbarhetsaspekterna för Göteborg & Co evenemang. 

Målen för alla aktörer i ett evenemang bör infalla så att evenemangets framgång återspeglas 

till något positivt för alla, det gäller då för både primära och sekundära aktörer som är 

involverade i evenemanget. Om de värdena för hållbarhet ligger till grund för aktörernas mål, 

har evenemanget en mycket bättre möjlighet att gå vidare långsiktigt i framtiden. Studien 

utgår från ett flertal punkter för att reflektera kring dem negativa samt positiva effekterna med 

hållbarhetsambitioner i koppling till Göteborg & Co evenemang. Johnson, Currie och Stanley 

kategoriserar fyra områden där arrangörerna kan förbättra de sociala och kulturella 

inkluderingsresultaten som kräver följande 

 Konsumtion handlar om att kunna konsumera eller få tillgång till evenemang 

 Produktion hänvisar till hur ett evenemang planeras, organiseras och 

arrangeras. 

 Engagemang avser politiskt eller aktivt engagemang i samhällslivet, som 

social rättvisa eller social förändring 

 Social interaktion gäller de möjligheter som evenemang ger för att få 

människor att hänga med och bidra till att bygga samhällets samhörighet och 

tolerans i samhället. 

 Utbildning i sammanhanget hänvisas till möjligheten för 

evenemangsarrangörer att använda sina evenemang som ett sätt att utbilda 

eller bygga färdigheter samt kapacitet bland deltagare och lokalbefolkningen. 

I tidigare kapitel har Svensson J. & Karlsson E i studien Hållbara evenemang; med inriktning 

på musikfestivaler beskrivit en strategi inom hållbarhetsrådet för planering, gällande arbetet 

med den ekonomiska och ekologiska dimensionen. Synen på hållbarhetsarbetet skiljer sig åt 

mellan de inblandade aktörerna. Det behövs en tydlig plan för hur hållbarhetsarbetet ska 

utföras. Planen ska sedan utgöra grunden för styrningen av arbetet och slutligen krävs det en 

uppföljning.
75

 Likaså nämner forskarna Pettersson & Nilsson i artikeln Företags 

hållbarhetsarbete – från plan till process att grupper bör träffas kontinuerligt, ta upp aktuella 
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frågor och gå igenom framstegen som har gjorts. Frågorna som arbetats fram förs sedan fram 

till ledningsgruppen som fattar beslut gällande underlaget. Hela organisationen bidrar då till 

hållbarhetsinsatser genom att hållbarhet blir något som integreras med de dagliga 

arbetsrutinerna.
76

 Göteborg & Co arbetar kontinuerligt med hur man förbättrar exempelvis 

Kulturkalaset sociala hållbarhet inom deras evenemang, men en stor faktor ligger fortfarande 

på planeringen för den ekologiska dimensionen. 

Enligt Mair & Duddy kan evenemang bidra till samhällen, gjorda i grupper av individer med 

olika värderingar, kulturer, traditioner och övertygelser. Evenemang kan innebära olika saker 

för olika människor.
77

 En negativ påverkan kan vara att värdsamhället tvingas att strida mot 

högljudda oljud, trafikerade motorvägar och butiker. Samtidigt kan ett samhälle njuta av 

möjligheten att delta i ett evenemang, ha kul med vänner och familj och dela med sig av en 

upplevelse. Däremot är många av de långvariga positiva sociokulturella effekterna mer 

påtagliga och kompetensbyggande för deltagarna i samhället.
78

 Dem kan innefatta utbildning 

samt kompetensutveckling inom administration, logistik och riskhantering.
79

 En annan positiv 

effekt som Holmes & Hughes nämner är utveckling av socialt kapital, som innefattar att 

utveckla samhällets resurser (byggnadsförmåga bland arrangörerna istället för att ta in varor 

eller resurser utanför det lokala området). Utveckling av partnerskap (till exempel med 

volontärer, och med leverantörer av lokala lokaler som den lokala myndigheten). 

Det nämndes i tidigare avsnitt att Göteborg & Co kontinuerligt förbättrar kulturkalaset socialt 

hållbart inom deras evenemang. Vilket dem bland annat gör genom att främja jämlikheten och 

sprida jämn könsfördelning på artister. Variation i kön är en viktig del av den sociala 

hållbarheten som evenemanget lyfter fram och ständigt arbetar med. Ett ytterligare exempel 

på hur Kulturkalaset främjar jämlikhet är genom initiativet att bjuda in arabiska artister för att 

lyfta fram mångfalden i Göteborg som en plats för alla. En annan aspekt inom social 

hållbarhet som Katarina lyft fram, är deras samarbete med Sociala Resursförvaltningen som 

erbjuder en utbildning för alla evenemang gällande servering av alkohol. Utbildningen ger 

även kunskap om hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier.
80
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Från den ekologiska aspekten kräver Svensk Miljöbas kriterier flera punkter där verksamheter 

som Göteborg & Co måste uppfylla för att få en miljödiplomering.
81

 Nedan tas det upp några 

punkter från kraven som respondenterna från Miljöförvaltningen anser att evenemangen 

främst hade svårigheter med, dessa är  

Identifiering av miljöaspekter 

 Användning av energi, drivmedel, varor, tjänster, vatten och kemiska produkter 

 Utsläpp till luft, vatten och mark 

 Avfall 

 Buller vibrationer och luft  

Utbildningsbehov och kompetenskrav 

 Verksamhetens medarbetare ska ha lämplig kompetens för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett miljömässigt sätt 

 Grundkrav är att medarbetare ska genomgå en utbildning för miljökunskap 

I artikeln How green was my festival: Exploring challenges and opportunities associated with 

staging green events, drar forskarna slutsatsen att de gröna evenemangen bör åtföljas av en 

forskningsagenda som syftar till att förstå de grundläggande aspekterna av fenomenet. Där 

även mat och dryck spelar en viktig roll i att leverera gröna teman och budskap vid 

evenemang, samtidigt som det enkelt förbises för mer synliga element, såsom hanteringen 

eller återvinningen av avfall. Frågor som bör övervägas inkluderar vilken typ av mat och 

dryck som serveras, hur den produceras och transporteras, samt avståndet från produktion till 

service och hur det serveras till besökarna.
82

 

Kring verksamhetens identifiering av miljöaspekter tar Göteborg & Co hänsyn till exempelvis 

transporter och resor. Priset blir ändå en stor faktor, i takt med att besökare inte har samma 

ekonomiska resurser för att kunna handla hållbart. Den kostsamma faktorn,
83

 är att 

evenemangen erbjuder besökarna vegetarisk mat samt ekoprodukter, i synnerhet med det, blir 

det oftast väldigt dyrt.
84

 För att ta ytterligare hänsyn till dessa miljöaspekter nämnde Katarina 

att dem även utgår från ISO metoden, då Göteborg & Co ser ISO 20121 mer som en passande 

vägledning att utgå ifrån. Ledningssystemet ISO 20121 använder Katarina för att själv sätta 
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hänsyn på sitt utvecklingsarbete, målsättningar och åtgärderna som stöd och komplement. Till 

skillnad från Svensk Miljöbas ledningssystem är den checklistbaserad, och innehåller 

dokumentationskrav med vissa styrdokument, som inte riktigt matchar Göteborg & Co 

hållbarhetsstrategi. 

I tidigare kapitel nämndes ISO 20121 som en bredare metod för hållbarhet. Dock räcker det 

inte att uppfylla utbildningsbehov och kompetenskraven, där faktorn från Miljöförvaltningens 

sida var att få alla involverade i miljöarbetet. Orsaken till det kan vara att det oftast är chefen 

som är medveten om kraven, samtidigt som de anställda inte har någon aning. Exempelvis blir 

det för Kulturkalaset, med många aktörer och livsmedelsföretag, nästan omöjligt att tränga 

igenom till alla medarbetare, även fast det är viktigt.
85

 

Därför är det viktigt med en välplanerad strategi som det nämndes i avhandlingen Tourism 

and sustainaible development. Lundberg påpekade att effektutvärderingar som ett planerings- 

och strategiverktyg kan användas för att hantera hållbar utveckling av evenemang och 

turismverksamheter. Strategier identifierar positiva och negativa effekter, vilket kan skapa 

nya mål att uppfylla för att även stärka Göteborg & Co medarbetares positiva effekter och 

minimera negativa effekter.
86

 Där positiva effekter kan innebära att öka medarbetarnas 

kunskap med kraven för hållbarhet. I artikeln som nämndes i tidigare avsnitt Vad är ett 

hållbart evenemang? diskuterar forskarna att arrangören bör vara en förebild och leva som 

den lär, och samtidigt göra det lätt för besökarna att göra hållbara val. De sju nyckeltal som 

identifierades för studiens resultat om miljösituationen för hållbara evenemang användes som 

hjälpmedel för att underlätta evenemangets påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom dem 

sju nyckeltalen har forskarna även identifierat ett större antal hinder för hållbarhetsarbetet 

med ESC. Som begränsad tidsram, svårigheter i implementeringen av hållbarhetsarbetet, samt 

bristande tillgång eller för långa leveranstider på hållbara produkter.
87

 

Trots att Göteborg & Co arbetar systematisk med “Svensk Miljöbas miljödiplomering” finns 

det hinder, där bara besökarna kan styra avfallshanteringen.
88

 Göteborg & Co anser sig inte 

vara så bra på att öka medvetandet hos deras besökare kring hållbarhetsfrågor som främjar 

miljövänlig turism. En åtgärd hade kunnat vara någon form av hållbarhetspedagogik som man 
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använder på evenemangen, samt att få till ett samarbete med organisationer som driver 

hållbarhetsfrågor i samband med evenemangen, genom kommunikation eller pedagogik.
89

  

Orsaken till att det blir en svårighet för Göteborg & Co med användingen av 

hållbarhetspedagogiken är att evenemangen hålls under korta tider och ges för lite resurser. På 

grund av korta tider leder det till att besökarna intresserar sig mer på evenemanginnehållet än 

hållbarhetsfrågorna.
90

 I geografiska termer kan tidsvariationen betraktas som ett intervall från 

mikro till makro-skalans påverkan.
91

 Mikroskalans påverkan, avser kortsiktiga effekter som 

begränsas till evenemangsplatsen eller i direkt närhet av evenemanget. Sådana effekter 

innefattar trafikstockningar, kull, skadad vegetation, ljus, buller och jorderosion. När 

evenemanget är klart minskar dem kortsiktiga effekterna eller upphör helt och hållet. Det kan 

också finnas positiva effekter som naturvård, förnyelse och renovering av byggnader, 

beroende på hur evenemanget hanteras och implementeras. Makroskalan innehåller regionala 

och globala effekter av gasutsläpp, avfall, slöseri, atmosfäriska utsläpp, effekter på 

vattenkvalitet och stadsförnyelse, där effekterna kan vara konsekvenser under längre sikt på 

evenemang.
92

  

  

                                                           
89

 Respondent C 
90

 Respondent C 
91

 Holmes K. & Hughes M. Events and sustainability, 
92

 Holmes K. & Hughes M. Events and sustainability, 81. 



Amanda Sandén 
Esra Tasyurek 

40 
 

7. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel sammanställs slutsatsen med för och nackdelar för Göteborg och Co 

hållbarhetsarbet kring deras evenemang 

Studien har visat att fördelen med ekologiskt hållbara evenemang är att man i grunden 

minskar miljöpåverkan och fokuserar på bevarande av naturresurser genom att minimera 

föroreningar samt andra negativa effekter. Studien har också visat att fördelen med socialt 

hållbara evenemang är baserat på socialt moraliska och rättvisa principer, som till exempel 

jämställhetsarbete och rimliga arbetsförhållanden med brist av utnyttjande. Socialt hållbara 

evenemang kan också bidra till att upprätthålla och stärka lokala samhällen genom lokal 

sysselsättning och främjande aspekter som social och kulturell stolthet. Hållbarhetsaspekterna 

från ett evenemang är en stor fördel då det minskar fokusen på den negativa påverkan genom 

att maximera de positiva effekterna.
93

 

Göteborg & Co arbetar för en ständig förbättring, men för att verksamheten ska ses som en 

hållbar framgång behövs en välplanerad strategi kring faktorerna som dem har svårt att styra, 

som exempelvis avfallshanteringen. Till skillnad från Kulturkalaset beskrev Katarina 

musikfestivalen Way Out West som väldigt strikta med avfallshanteringen då det hanteras 

direkt på plats. I jämförelse med Way Out West, tolkades det som att Göteborg & Co inte är 

tillräckligt strikta med att medverka i arbetet för att få besökarna att tänka mer hållbart och 

göra aktiva miljömässiga val.
94

  

Vi betraktade ISO och CSR teorierna som viktiga aspekter med genomföranden av hållbara 

evenemang. För att en organisation ska kunna agera så hållbart som möjligt, bör aktörerna 

vara medvetna om vilken ledningsstandard dem utgår ifrån. Det är viktigt att företag i grunden 

frivilligt samordnar sociala och miljömässiga hänsyn och intressen i 

affärsverksamheten.
105

 Likaså med ISO som innefattar miljöansvaret inom CSR, och som 

tidigare nämnt kräver kvalitetsledningssystemet ”Plan-Do-Check-Act”. Vi observerade att 

Göteborg & Co tar hänsyn med sociala ansvarstaganden från ekonomiska, ekologiska samt de 

sociala aspekterna. Kring organisationens miljöansvar är ISO inget Göteborg & Co använder 

sig fullständigt av, ändå är ISO stegen mer användbara jämförd med Miljöbas kriterierna, 

vilket vi värderade som ett bra tillvägagångssätt. Med användningen av stegen, utvecklas i 

själva verket minimeringen av miljöpåverkan samt möjliggör den vissa miljöfördelar på en 

mer avseende aspekt. 
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Studien har kommit fram till att Göteborg & Co använder hållbarhetskonceptet tämligen som 

ett marknadsföringskoncept. Från ett affärsmässigt perspektiv är det en fördel för att attrahera 

konferenser, kongresser och evenemang till staden. Men samtidigt observerade studien att det 

kan vara en orsak till att verksamheten fokuserar mer på de sociala samt ekonomiska 

resurserna än de miljömässiga. Göteborg & Co är medvetna om att hållbarhetsarbetet bör ha 

långsiktiga projekt för att uppfylla kraven med exempelvis avfallshanteringen och sprida 

vidare hållbarhetstänket, då makro-skalans påverkan har en större effekt på hållbarheten. 

Besökarna befinner sig oftast på Kulturkalaset samt Vetenskapsfestivalen eftersom dem ligger 

i kärnverksamheten. Under sådana stora evenemang är det svårt att föra hållbarhetsarbetet 

framåt, då det blir en fråga om konkurrens mellan miljöfrågor och övrig tid samt resurser. Det 

leder till att den övriga delen prioriteras bort när tiden börjar bli kort och pengarna börjar 

sina.
95

 

Som tidigare nämnt kan hållbarhetspedagogik vara en åtgärd man hade kunnat använda sig av 

under evenemangen för att öka besökarnas medvetande.
96

 Men för att justera sig till det 

behöver verksamheten använda sig av ett långsiktigt projekt, vilket blir svårt för Göteborg & 

Co att åstadkomma.
97

 En stor orsak till det är främst att besökarna fokuserar mer på nöjen än 

att agera hållbart. 

Slutligen kan hållbarhet överlag främjas av besökarna eller människor på både kort och 

långsiktigt sätt. Dock betyder det inte att de lägger mindre vikt på miljöpåverkan, eftersom 

evenemangen hålls varje kommande år och kommer att fortsätta orsaka globala effekter mer 

långsiktigt. Studien kom fram till att oavsett hur noggrant Göteborg & Co arbetar med 

hållbarhetsfrågorna ligger en stor del av möjligheten för att lyckas i besökarnas händer. Och 

även om besökarna skulle få den pedagogik som krävs för att förstå sina handlingar, så förblir 

det svårt och tidskrävande att hantera en värld i förändring om vi inte börjar någonstans. 
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Bilaga 1.  Miljöförvaltningen  

 

Vilka krav ställer ni kring ekologisk hållbarhet för evenemang? 

Vad krävs det för att bli miljödiplomerad? 

Göteborg & Co är organisationen som blev miljödiplomerad av er, finns det några kriterier 

som organisationen behöver uppfylla eller förbättra? 

Vilka är de största problemen ni har haft kring hållbarhetsfrågorna med Göteborg & Co 

evenemang? 

Utgår ni ifrån någon strategi, som tillexempel ISO 20121 som berör hållbara evenemang? 
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Bilaga 2. Göteborg & Co 

 

Varför anser ni att det är viktigt att lyfta fram hållbarhet i era evenemang? 

Hur arbetar ni socialt hållbart med era evenemang? 

Hur arbetar ni ekologiskt hållbart med era evenemang? 

Har ni genomgått några hinder inom miljöarbetet? Vilka då? Har ni kunnat åtgärda dessa 

hinder? Hur då? 

Vilket är de största problem ni har haft med hållbarhetsfrågorna inom era evenemang? 

Hur ökar ni medvetandet om hållbarhetsfrågor och främjar miljövänlig turism till besökarna? 

Har ni något som lär besökarna innebörden av hållbarhet? 

Det finns vägledningsstandarder. ISO 20121 är ett exempel på en strategi för hur man arbetar 

hållbart med evenemang. Utgår ni ifrån den strategin eller har ni en egen strategi som hjälper 

er på traven, förutom Svensk Miljöbas kriterierna? 

 

 


