
Regional guide 
för  hållbarhet 
vid event & möten



Vill du också vara 
med och förbättra 
hållbarhetsarbetet?

Event in Skåne arbetar aktivt med att destinationsutveckla 
Skåne och vill ta ansvar för att regionen ska bli mer hållbar, 
både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vi vill vara del av 
lösningen, inte problemet, till en mer hållbar värld. Vi använder 
De Globala Målen som stöd i vår väg framåt och har tagit fram 
denna guide för att motivera och inspirera mötes- och 
eventarrangörer att arbeta än mer hållbart. Det görs redan nu 
fantastiska insatser i hela Skåne men många fler kan göra 
mycket mer och förhoppningsvis kommer denna guide bidra till 
att uppnå visionen om Skåne som norra Europas mest hållbara 
region för event och möten.   

Vi tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar och 
vill underlätta för så många som möjligt att 

göra vad de kan. Vi hoppas att många 
använder denna guide till sitt möte eller 

event och kan ta några steg framåt.
Det ska vara lätt att göra rätt!
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Vad menas egentligen med hållbarhet?
Vi kan börja med att förstå ”Hållbar utveckling” från ett globalt perspektiv. I 
Brundtlandrapporten 1987, som har varit väldigt inflytelserik, finns följande defi-
nition: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Vi måste kunna leva och må bra på en planet med begränsade resurser. Hållbar-
het innefattar att levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov, 
utan att äventyra ekosystem eller natur.  Även framtida generationer ska kunna 
få sina behov tillgodosedda. 

Det här är det globala perspektivet och det som vi hela tiden bör ha i åtanke. 
Samtidigt måste vi förstå vad som är viktigt i varje aktivitet, i varje projekt, i det 
som vi är involverade i. Vi har olika roller i hållbarhetsarbetet. Vissa driver inno-
vativa lösningar, andra sprider kunskap och ytterliga några minimerar risker i 
exempelvis ett möte eller evenemang. Inför varje projekt, varje uppgift kan vi 
analysera och förstå hur vi kan ha en så positiv påverkan på så många som 
möjligt och hur vi kan minimera vår negativa påverkan. Stimulerande, 
engagerande och kul - tillsammans!

Region Skånes miljöstrategiska program
Region Skåne har ett miljöstrategiskt program som verkar som ett verktyg för 
hållbar utveckling i regionen. Utifrån miljömässiga aspekter sätter programmet 
de ekologiska ramarna för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete som följer av 
ett förhållningssätt där människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och 
ekonomin är ett medel. 

Om guiden
Denna regionala hållbarhetsguide ska ge inspiration till mötes- och event- 
arrangörer att arbeta mer hållbart. Genom att använda dig av checklistan 
kan du samla poäng för din egen del och enkelt säkerställa att du har 
reflekterat över hållbarhetsarbetet. 

Guiden består av 2 checklistor, dels för de mindre och dels för de större 
evenemangen, samt efterföljande inspiration till de som vill ha vidare stöd. 
Varje enskilt evenemang har sina egna förutsättningar men denna guide ska 
fånga in de viktigaste aspekterna att resonera kring. Guiden är ett komplement 
till det digitala verktyget Hållbart Evenemang som Event in Skåne idag 
erbjuder arrangörer i Skåne. 

Så här gör du

Spara

Välj checklista 1 för 
mindre evenemang eller 
checklista 2 för större 
evenemang. Du hittar 
även checklistorna i 
guiden här nedan.

Ladda ned och fyll i 
checklistan i planeringen 
av evenemanget. Det är 
för din egen skull. 

Spara dina svar och titta 
gärna tillbaka på dem efter 
evenemanget genomförts.

Märker du att du vill ha mer stöd i 
planeringen? Kontakta Event in Skåne 
för att använda verktyget Hållbart 
Evenemang.



Ett vanligt förekommande sätt är att dela in hållbarhet i tre dimensi-
oner för att lättare förstå samspelet; miljömässig, social och eko-
nomisk hållbarhet. Kortfattat måste människor, ekonomin och 
naturen samspela i de aktiviteter vi gör. Det går inte enbart att 
fokusera på bara en dimension utan det måste sättas i sam-
manhang. 

Tre dimensioner av hållbarhet 
– Tripple Bottom Line

Social hållbarhet
Social hållbarhet fokuserar på människor och mjuka 
värden som demokrati, rättvisa och mänskliga 
rättigheter. Hälsa, trygghet och jämlikhet är 
några aspekter inom social hållbarhet. 
Social hållbarhet handlar om att sträva 
mot ett samhälle där de mänskliga 
rättigheterna uppfylls.   

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar enkelt uttryckt om 

att få ekonomin att gå ihop långsiktigt. Det 
handlar om att kunna möta efterfrågan 

med ett lämpligt utbud och samtidigt 
väga in miljömässiga och sociala 

aspekter. Det handlar också om att 
använda sig av lokala produkter och 
tjänster för att värna om den lokala 
ekonomin. Ekonomisk hållbar ut-
veckling är en utveckling som inte 
medför negativa konsekvenser för 
den ekologiska eller sociala hållbar-

heten. Det handlar om att motverka 
fattigdom, och att alla ska ha råd att 

tillgodose sina grundläggande behov i 
relation till planetens ändliga resurser.

Miljömässig hållbarhet
Miljömässig hållbarhet handlar om att miljön ska skyddas. För att 

göra det krävs att naturfrämmande ämnen inte ska förekomma i 
miljön, den biologiska mångfalden ska bevaras och energi ska 

vara förnyelsebar, dvs vi ska bort från olja, kol och gas för 
att hindra klimatförändringen. Användandet av naturresur-

ser ska användas effektivt och nyttjas i en takt som hål-
ler i längden och inte skadar människor eller ekosystem.  



Varför arbeta med hållbarhet vid evenemang?
Just nu har vi stora problem i världen. Till exempel ser vi konsekvenser i klimat-
förändringar som av allt att döma kommer eskalera och ge oanade konsekvenser. 
Våra hav skräpas ned allt mer, vi tar upp naturresurser i en takt som inte håller i 
längden och samtidigt lever många människor i extrem fattigdom. Vi blir också 
fler och fler människor som ställer ytterligare krav på hur vi hanterar vår planets 
tillgångar. Men det finns också möjligheter! Och det går att göra skillnad, inte 
minst vid evenemang. 

Evenemang påverkar både människor och natur genom till exempel inköp, 
resor och materialanvändning och här går det att påverka i rätt riktning. 
Evenemang kan också inspirera många till att tänka om och tänka bättre. 
Detta kan leda till nya beteenden, nya insikter och mer hållbara idéer kan 
födas och förverkligas. Genom att arbeta strukturerat med hållbarhet under ett 
evenemang går det att skapa mervärden för deltagare, besökare och partners. 
Och så känns det förstås bra i magen. Dessutom kan ett deltagande på ett 
evenemang vara ett mer hållbart sätt att konsumera om det innebär en 
upplevelse och inte förbrukande av resurser.

Vad innebär det?
Att arbeta med hållbarhet vid evenemang är ett ställningstagande från arrangö-
rens sida att man tar sitt ansvar och försöker påverka där så är möjligt. Finns det 
någon definition på ett hållbart evenemang? Inget vedertaget, men Riksidrottsför- 
bundets har tagit fram en definition av hållbara evenemang som grundar sig på det 
naturliga stegets hållbarhetsprinciper. Ett tips är att låta denna inspirera dig också:

”Hållbara evenemang inspirerar till mångfald, jämställdhet och är framgångs-
rika såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. De är transparent genom-
förda och bidrar till hälsa, inflytande, lärande och ett rättvist och meningsfullt 
liv för alla, både lokalt och globalt. Hållbara evenemang använder effektivt 
förnybar energi, i naturen vanligt förekommande metaller och mineraler,  
biologiskt nedbrytbara kemikalier samt resurser från välskötta åkrar, skogar 
och hav. De har därmed slutat hindra planetens förmåga att ge oss nya resurser 
och upprätthålla liv i alla dess former.”

Samtidigt finns det mycket annat som också kan inspirera, det viktiga är att vi 
börjar lära oss och utvecklar mer hållbara beteenden. Exempelvis kan vi lära oss 
så väl av vår vardag som av de globala hållbarhetsmålen.



De Globala målen för hållbar utveckling 
Det finns många sätt att dela in hållbarhet och därtill lika många användbara me-
toder och verktyg. För att sätta detta i relation till vad som händer i omvärlden är 
det relevant att knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål, som togs fram hösten 
2015. FN:s globala hållbarhetsmål sätter fingret på vad vi ska göra fram till 2030 
och kan fungera som ett inspirerande ramverk för att förstå de stora frågorna. 
Samtidigt behöver de stora frågorna brytas ned till vår vardag så att de betyder 
något konkret. Du kan läsa mer om det Globala målen för hållbar utveckling här: 
www.globalamalen.se 

Hur börjar vi vårt hållbarhetsarbete?
Börja med att utse en övergripande hållbarhetsansvarig som ser till att driva arbe-
tet. Börja dock tidigt med att delegera ansvar. En person kan inte göra allt. Utse till 
exempel en person som är ansvarig för källsortering, en för utbildning i jämställd-
het etc och gör en enkel tidsplan. 

Hållbarhetsarbetet blir lätt väldigt brett och svårt att omfamna. Ett sätt att göra 
det mer konkret är att välja ut några aspekter att fokusera mer på. Därefter sätta 
upp mätbara mål inom dessa aspekter. Här nedan listas ett antal aspekter.



Hållbarhetsaspekter kring ett evenemang
Nedan följer exempel på aspekter som ni kan fokusera på. 

Transport
Gör det enkelt att ta sig till och från evenemanget kollektivt eller med cykel 
och minska evenemangets klimatpåverkan drastiskt! Besökarnas resor är 
vanligtvis den enskilt största faktorn till utsläpp av växthusgaser från evene-
manget och här går det att påverka besökarnas val. Ni minskar även risken 
för logistiska bekymmer eftersom infrastrukturen ofta inte är förberedd för 
stora flöden av fordon.

Mat & dryck 
Ofta minns besökare maten lika väl som resten av upplevelsen och innehållet 
av evenemanget och är därför en viktig budskapsbärare i ert hållbarhetsar-
bete. Det vi äter och dricker under ett evenemang har en påverkan på miljön 
och samtidigt är det något konkret och lustfyllt som besökare kommer i 
kontakt med.

Varor & tjänster 
Evenemang medför ofta stora mängder inköp av produkter och tjänster. Alla 
typer av inköp innebär en miljöpåverkan i någon form. Tänk först igenom 
om det går att lösa vissa behov utan att nödvändigtvis köpa nya produkter 
Det går att göra stor skillnad genom att köpa miljömärkta produkter och 
ställa miljökrav på leverantörer.

Handbok om mat vid evenemang
Event in Skåne har i nära samarbete med 
Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne tagit fram 
en handbok om mat vid evenemang. Syftet är att inspirera 
och guida eventarrangörer till en utökad eventupplevelse och 
hållbarhet genom att arbeta med sitt erbjudande av mat och 
dryck. Handboken hittar du på Event in Skånes webbsida. 

Avfall
Minska evenemangets miljöpåverkan genom att använda produkter som 
går att återanvända. Det finns stora miljövinster med att sortera avfallet 
som uppkommer och samtidigt är det något mycket konkret deltagarna 
kommer i kontakt. Ett rent och städat evenemang ökar dessutom 
tryggheten för besökarna.

Energi
Minska både miljöpåverkan och kostnader genom att hålla nere energian-
vändningen under ert evenemang. En hel del energi går åt för att till exem-
pel värma upp lokaler, värma mat eller använda ljud- och ljusteknik på scen.

Boende
Övernattande besökare eller deltagare till evenemanget har indirekt en 
miljöpåverkan genom sitt uppehälle. Här går det att styra till miljömärkta 
boenden och boendeanläggningar i närheten.

Jämställdhet
Jämställdhet ska vara en självklarhet för alla, men trots att Sverige är värl-
dens mest jämställda land är det långt kvar tills vi är jämställda i praktiken. 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 
möjligheter och förutsättningar att forma sina liv.

Tillgänglighet
Tillgänglighet vid evenemang handlar om att alla ska kunna delta på eve-
nemanget på lika villkor oavsett fysiska eller psykiska begränsningar. Det 
innefattar personer som ej har full rörlighet, nedsatt syn, hörsel eller annan 
nedsättning av kognitiva förmågor. Tillgänglighet handlar också om att göra 
evenemanget uppskattat av alla genom att exempelvis skylta ordentligt för 
alla och ha tillräckligt med toaletter.

Mångfald
Är ert evenemang ett evenemang för alla? Ett jämlikt samhälle vinner vi alla 
på och bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörig-
het, religion eller trosuppfattning och funktionsnedsättning, som grund för 
en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytan-
de i samhället.



Transparens
Transparens handlar om att visa upp sin verksamhet utan att dölja något. 
Ni som arrangör vinner på att säkerställa att besökare, deltagare och andra 
involverade har tillgång till information i angelägenheter som angår dem.

Trygghet 
Mycket folk samlade på en och samma plats kan innebära en hel del risker 
och människor vill känna sig säkra och trygga under ett evenemang. Det 
handlar om att i största möjliga mån förebygga risker och skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för ett säkert och trevligt evenemang. Det är 
viktigt att skapa ett förhöjt medvetande om möjliga händelser och hand-
lingsberedskap att hantera dem.

Hälsa
Denna aspekt handlar om psykosocial och fysisk hälsa för deltagarna eller 
besökarna under evenemanget. Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Under 
ett evenemang har ni som arrangör ett stort ansvar att se till att deltagar-
nas eller besökarnas hälsa inte skadas. Se till att arbeta aktivt mot använd-
ning av droger, tobak och alkohol.

Lokalt avtryck 
Det lokala avtrycket handlar om det område där evenemanget äger rum 
och vad evenemanget lämnar efter sig. Genom att föra en tidig dialog med 
aktörer i området som påverkas av evenemanget vinner man som arrangör 
mycket.

Samarbeten
Få mer kraft och gör större skillnad tillsammans med partners och sponso-
rer! Genom att involvera och engagera dem tidigt i ert hållbarhetsarbete 
kan ni tillsammans uppnå betydligt mer. Kommunicera tidigt vad som är 
viktigt för er och låt dem komma med egna förslag. Kommunicera tidigt vad 
som är viktigt för er, vad som är värdeskapande med evenemanget och låt 
dem komma med egna förslag.

Denna checklista ska ge stöd till möten, konferenser och andra mindre evenemang att 
arbeta mer hållbart. Mer stöd hittar du i verktyget Hållbart Evenemang. Hållbarhets-
checklistan för möten & konferenser finns att ladda ned på Event in Skånes webbplats. 

1.  Kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete i inbjudan?

2.  Berättar ni för deltagarna hur de kan bidra i 
hållbarhetsarbetet?

3.  Har ni sett över vad ni kan hyra eller låna istället 
för att köpa nytt?

4.  Finns både män och kvinnor med i programmet 
eller på scen?

5.  Har ni undersökt om deltagarna har nedsatt syn-, 
hörsel- eller rörelseförmåga?

6.  Har ni säkerställt att det finns fungerande första 
hjälpen-utrustning?

7.  Är anläggningen miljömärkt?

8.  Uppmuntrar ni deltagarna att resa kollektivt?

9.  Kommer ekologiska alternativ erbjudas vid förtäring?

10. Kommer lokala och närodlade alternativ erbjudas 
vid förtäring?

1 Hållbarhetschecklista möten & konferenser

Ja (1p)

Totalt: 

Evenemangets namn: 

p

Nej (0p)



Denna checklista ska ge stöd till större evenemang (idrottstävlingar, festivaler, 
mässor) att arbeta mer hållbart. Mer stöd hittar du i verktyget Hållbart Evenemang. 
Hållbarhetschecklistan för större evenemang finns att ladda ned på Event in Skånes 
webbplats.

1.  Kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete i inbjudan?

2. Berättar ni för deltagarna hur de kan bidra i 
hållbarhetsarbetet?

3. Samarbetar ni med lokala aktörer?

4. Har ni sett över vad ni kan hyra eller låna istället 
för att köpa nytt?

5. Finns både män och kvinnor med i programmet 
eller på scen?

6. Har ni jämställdhetsperspektiv vid prisutdelning och 
andra ceremonier?

7. Har ni undersökt om deltagarna har nedsatt 
syn-, hörsel- eller rörelseförmåga?

8. Är alla gångvägar i anslutning till och inne på 
evenemangsområdet framkomliga för alla personer 
oberoende av funktionsvariation?

9. Har ni säkerställt att det finns fungerande första 
hjälpen-utrustning?

10. Underlättar ni för besökare att ta sig till och från 
evenemanget på ett klimatsmart sätt?

11. Anpassar ni start och slut för evenemanget 
till tåg- och busstider?

12. Finns det möjlighet för besökare att sortera 
avfallet i olika kärl?

13. Undviker ni give aways och engångsmaterial 
som exempelvis plastmuggar?

14. Kommer det att ges utrymme för pauser och 
hälsosam kost under evenemanget? 

15. Har ni säkerställt att flaskvatten inte förekommer?

16. Kommer vegetariska alternativ erbjudas 
vid förtäring?

17. Serveras närproducerad mat?

18. Har ni tänkt igenom hur matsvinnet kan minskas?

19. Köper ni in miljömärkt el?

20. Uppmuntrar ni övernattande besökare till 
miljömärkta boendeanläggningar?

2 Hållbarhetschecklista större evenemang 

Ja (1p) Ja (1p)

Evenemangets namn: 

Nej (0p) Nej (0p)

Totalt: p



Event in Skånes hållbarhetsarbete 
– en resa som fortsätter
Skåne blev mellan åren 2011 – 2015 den region i Sverige som haft flest event 
med Håll Sverige Rents miljömärkning ”Miljömärkt Event”, detta tack vare de 
skånska arrangörernas goda miljöarbete. År 2016 tilldelades Event in Skåne GMIC 
Swedens utmärkelse ”Årets Hållbara initiativ inom mötesbranschen för sitt ihär-
diga arbete med hållbarhet i regionen och för vandringsevenemanget Eurorando”. 

Hållbart evenemang
Sedan 2016 är Event in Skåne stolt partner till det digitala 
verktyget ”Hållbart Evenemang” som syftar till att ge 
inspiration och stöd i hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsguiden blir Event in Skånes nästa satsning och arbetet 
slutar förstås inte här. Vi ska aktivt bidra med att Skåne ska 
bli mer hållbart.



Vill du arbeta vidare och få mer stöd? 
Verktyget Hållbart Evenemang
Detta verktyg ger dig som evenemangsarrangör en överblick 
över hållbarhetens alla aspekter. Här hittar du massor av tips 
och idéer på vad du kan göra inom olika områden. Du kan 
också plocka poäng genom att svara på frågor. När du gör det 
kommer du systematiskt arbeta igenom alla aspekter som 
lägger en grund för att du ska lyckas med ett mer hållbart 
evenemang. Du kan, om du vill, även visa upp dina svar ut mot 
besökare. 

Arrangerar du ett evenemang i Skåne och vill ha stöd i 
hållbarhetsarbetet? Kontakta Event in Skåne för att använda 
verktyget Hållbart Evenemang.

Läs ännu mer om hållbarhet på Event in Skånes hemsida
Där har vi samlat information om märkningar, certifieringar 
och andra typer av stöd som kan vara till hjälp för dig som vill 
arbeta mer med hållbarhet vid evenemang. Här kan du till 
exempel läsa mer om Miljömärkt Event, ISO 20121, GMIC 
Sweden och Miljödiplomerat Event.

PLATS 
FÖR 

SVANEN


