
    
 

 

Tips för att skapa mer hållbara evenemang  
Linköpings kommun har tagit fram denna checklista som kan hjälpa dig som evenemangsarrangör att agera 
mer hållbart i planerandet av ditt evenemang. Varför? Linköpings kommun arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 
och ser att evenemang kan spela en stor roll för att skapa förändring. Evenemang kan inspirera många till att 
tänka om och tänka bättre. Det kan leda till nya beteenden. Nya beteenden börjar med en upplevelse som 
påverkar tankarna. Nya insikter och mer hållbara idéer kan födas och förverkligas.   
 
Linköpings kommun verkar för att nå en hållbar utveckling och delar hållbarhet i tre dimensioner: 

Ett socialt hållbart Linköping innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, är delaktiga i 
samhällsutvecklingen och som känner tillit till varandra och till samhällets olika delar. 
 
Ett ekologiskt hållbart Linköping innebär ett resurseffektivt samhälle med minimerad 
användning av skadliga kemikalier, där livskraftiga ekosystem och invånarnas 
rekreationsmiljöer upprätthålls och utvecklas, och som har god förmåga att förebygga och 
hantera klimat- och miljömässiga utmaningar. 
 
Ett ekonomiskt hållbart Linköping innebär ett samhälle där de ekonomiska resurserna 
används på ett sätt som främjar ekologisk och social hållbarhet, där företagsklimatet är gott 
och där invånarnas ekonomiska välfärd främjas bland annat genom goda möjligheter till 
utbildning, boende och arbete 
 
Linköpings kommuns hållbarhetspolicy i sin helhet hittar du här. Vi vill gärna att även DU bidrar till vårt hållbara 
Linköping och använder checklistan som ett verktyg för att få struktur, Lycka till! 

 
Använd checklistan så här:  

 Fyll i checklistan före evenemanget äger rum  
 Genomför evenemanget 
 Följ upp efteråt- blev det som ni tänkt? 

 
 

Utöver checklistan – tänk också på det här! 

 Beskriv hur ni arbetar med hållbarhet, gärna som en policy 
Få ned på papper VARFÖR ni arbetar med hållbarhet och hur ni knyter an det till ert syfte. Förstår medarbetare 

varför och hur de ska göra får ni med hela organisationen. I praktiken är det omöjligt att på riktigt ställa om till att 

bli hållbara om inte alla inblandade är med på tåget.  

 

 Utse en person som är ansvarig för hållbarhetsarbetet 

En framgångsfaktor är att någon har ansvaret för hållbarhetsarbetet och att den personen är utbildad och har 
kompetens i hållbarhet. Ansvar för olika delar kan delegeras (ex jämställdhet, transporter, källsortering, 
kemikalier)   
 

 Välj fokusområde 
Genom att välja ut fokusområden kommer ni att avgränsa ert arbete och själva göra hållbarhetsarbetet mer 
konkret. Försök hitta de aspekter som är mest relevanta för er verksamhet och involvera medarbetare i arbetet. 

 

 

  

https://www.linkoping.se/contentassets/f0e17e4702a140ed8003c062a3cca3c8/hallbarhetspolicy-for-linkopings-kommunkoncern.pdf?49eff4


    
 

 

Checklista 

Arbetar ni aktivt inom följande områden? 

Område  Ja Nej  Beskrivning  
 

Energianvändning 
Exempel: Använder förnybar energi, LED-lampor, reglerar 
temperaturen, solceller/paneler, snålspolning, timer på 
ljuskällor, 

 
 

  
 

Mat & dryck 
Exempel: Serverar lokalt/när-producerat, ekologiskt, 
växtbaserat, (fairtrade) kaffe, te, kranvatten, svenskt 
producerat, säsongbaserad mat och dryck, motverkar 
matsvinn, undviker palmolja 
 

   
 

Källsortering 
Exempel: Sorterar metall, papper, plast, kompost, glas 
m.m. för sig. Ser till att det finns många platser för 
sortering ut mot besökare 

 
 

  
 

Transporter 
Exempel: Samordnar leveranser, kommunicerar hur 
deltagare/besökare kan resa klimatsmart, främjar elbilar, 
erbjuder cykelparkering,  

 

  
 

Kemikalier  
Exempel: Undviker inköp av nya produkter, väljer 
miljömärkta varor vid rengöring och för sanitet 
 
 

 

  
 

Jämlikhet 
Exempel: Ser till att ha mångfald och en jämn 
könsfördelning i bilder som kommuniceras ut, i 
programpunkter och hur ni som organisation arbetar med 
mångfald där jämställdhet är en viktig del 

 

  
 

Tillgänglighet  
Exempel: ser över ramper, anpassade toaletter, 
parkeringsplatser i närheten, teckentolkning och 
hörsnäckor 
 

 

   

Arbetsmiljö 
Exempel: säkerställer att de som arbetar får tillräckligt med 
pauser, arbetar rimliga pass, får arbetskläder och är vaksam 
över stress och ohälsa  

 
 

   

Minskade kostnader 
Exempel: ser direkt minskade kostnader för minskad 

användning av energi eller material, skapar mer nöjda 

besökare genom att arbeta med hållbarhet 

 

 

   



    
 

 

Varor & tjänster 
Exempel: Köper och använder varor och tjänster från 
företag i Linköping med omnejd som stärker 
lokalsamhället, engagerar det lokala föreningslivet,  

 

   

Trygghet  
Exempel: Följer rekommendationer med antal människor 
som får vistas på plats, ser till att ha rätt tillstånd, ser till att 
räddningstjänst och första hjälpen finns tillgängligt. 

   

 
 
Vill du ha mer stöd i att planera hållbart? Besök www.greentime.se 

http://www.greentime.se/

