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Bakgrund 

Möten har funnits i alla tider och är inget nytt fenomen. Dock har det skett en 

utveckling för mötesindustrin och innebörden av ett möte kan sägas ha förändrats. 

Mötesindustrin fann vi intressant att studera då möten förekommer inom alla typer av 

branscher och på olika nivåer. 

Syfte och forskningsfråga 

Uppsatsen syftar till att klaragöra marknadsutvecklingen för mötesindustrin samt att 

belysa hur aktörerna förhåller sig till denna utveckling samt behandlar även en 

kommande utveckling. Den forskningsfråga som ligger till grund för uppsatsen är: 

- På vilka sätt influerar marknadsutvecklingen aktörerna inom mötesindustrin? 

 

Metod 

En kvalitativ forskningsansats har använts då vi ämnar analysera och tolka 

respondenternas svar. Vidare är uppsatsen skriven ur en abduktiv ansats. Sammantaget 

har 10 personer intervjuats för att skapa en helhetsbild över mötesindustrin. Dessa 

personer representerar tre olika roller då de antingen kommer ifrån 

branschorganisationen Svenska Möten, anläggningar eller är företagskunder. 

 

Slutsats 

De slutsatser vi dragit är att aktörerna är väl införstådda med att det har skett en 

utveckling för mötesindustrin dock upplever vi att deras förhållningssätt skiljer sig 

något. Den marknadsutveckling som tydligast präglar branschen är samhällets önskan 

om tidseffektivisering. Vi ser att flera av de utvecklingsfaktorer kan härledas till 

tidaspekten, så som senare bokningar.  
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Abstract 

Title: Business Meetings – Coffee Lunch Coffee or Funky Friday? 

Authors: Ellen From and Sofie Helin 

Supervisor: Richard Owusu 

Course: Business Administration III – Bacherlors Thesis in Marketing, 15 hp 

Keywords: Business Meetings, business tourism, development and relationships 

Background 

Meetings have always existed in the society and are therefore not a new phenomenon. 

However, the business meeting industry has faced some changes and we find it out of 

interest to study this more thoroughly.  

Purpose  

This paper examines developments within the business meeting industry and how the 

actors involved respond to these changes. The paper also considers future 

developments. Specifically, we examine the question:  

-  In what way do market developments influence the actors within the business 

meeting industry? 

Methodology 

A qualitative research method has been applied when writing this thesis. An abductive 

approach has furthermore been used. We have conducted 10 interviews with 

participants representing either a Swedish company named Svenska Möten, hotels with 

conferences facilities and business customers. 

Conclusion 

We have come to the conclusion that the actors are well aware of the market 

developments within the meeting industry. However our comprehension is that the 

actors do not respond in the same manner to this market changes. As we can see it time 

is a key word considering that several of the development factors can be related to time 

efficiency. Yet is time efficiency per se not only related to the meeting industry but to 

the society in general.  
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1. Inledning 
Här presentas bakgrund, problemdiskussion, forskningsfråga, syfte samt avgränsning 

och förklaringar. Kapitlet ämnar skapa en förståelse för forskningsområdet. 

1.1 Bakgrund  
Så länge det har funnits människor har det funnits möten och arkeologer har funnit 

allmänna utrymmen från antika kulturer där människor samlats för att diskutera 

gemensamma intressen så som jägarplaner (Montgomery & Strick, 1995). Möten är 

inget nytt fenomen utan faktiskt en av den äldsta formen av turism (Swarbrooke & 

Horner, 2007).  Enligt Taylor (1988)  kan möten inta många olika former beroende på 

typ och storlek. Han menar att mötesindustrin är en bransch som kan tas för given men 

att det är fascinerande hur den utvecklats under de senaste 40 åren. Vidare menar Taylor 

(1998) att hotell har blivit en viktig arena för mötesindustrin genom användandet av 

lobbys, biblioteksrum och dylikt och att det inte är ovanligt att hotell bygger 

konferensavdelningar på sina hotell.  

Mötesindustrin är en viktig bransch för den svenska besöksnäringen, vilket är förståeligt 

då faktum är att chefer inom offentlig förvaltning sitter i planerade möten cirka 20 

timmar per vecka (Tillväxtverket, 2001). Med detta i åtanke är det lätt att tro att möten 

är planerade med lång framförhållning, dock är så inte fallet. Tillväxtverket (2001) 

menar att framförhållningen inom branschen är tätt relaterad till ekonomiska cykler. Vid 

god ekonomi bokas flera möten in men trots detta är den generella trenden att bokning 

inte görs med lika god framförhållning som det kan tros. Rese – och turistindustrin står 

enligt Fernström (2000) inför en spännande framtid. Aktörer så som Turistdelegationen, 

Turistrådet och Stockholm Convention Bureu bidrar till att skapa en positiv bild av Rese 

– och turist – Sverige. Nämnvärt är att Stockholm har placerats på kartan som en av 

världens mest attraktiva kongresstäder (Fernström, 2000). 

 

Idag är det ett faktum att affärsturismen och mötesindustrin har genomgått en 

förändring över tid. Affärsturismen utvecklades i ett tidigt skede och har i alla tider skett 

på lokala och globala marknader. Den affärsturism som ses nu handlar om att byta 

information och idéer, event för lansering av nya produkter, motivations – och 

belöningsresor för personalen samt kurser (Swarbrooke & Horner, 2007). Håmsö (2012) 

framhåller att utbildning och nätverkande är i regel de två faktorerna som gör att möten 
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hålls.  Vidare skrivs att lärande i dagens samhälle sker genom Internet med hemsidor 

som Google och Wikipedia och nätverkande görs via sidor som Facebook. Med andra 

ord, Internet utmanar framtidens traditionella möten (Håmsö, 2012). Swarbrooke och 

Horner (2007) säger att det dock finns en aspekt som inte har förändrats över tiden och 

det är att det finns en stark koppling mellan affärsturism och privatturism. Författarna 

diskuterar huruvida affärsresande kommer minska som en följd av mer utvecklad 

teknologi genom videokonferenser och dylikt. Dock menar de att detta inte är ett alltför 

stort hot för mötesindustrin då människor alltid haft ett behov av personlig kontakt.  

1.2 Problemdiskussion 

Mötesindustrin är ett stort begrepp som inkluderar många aspekter och definitioner och 

därför ser vi det lämpligt att presentera ett fåtal av dessa. Enligt Tillväxtverket (2001) är 

kongresser, konferenser, mässor seminarier, workshops, events och kick off’s bara 

några typer av möten som inkluderas. Åge och Holmgren (2010) menar att oavsett 

bransch är affärskonsten kärnprocessen i de flesta företag. Mötesindustrin kan delas in i 

sex huvudsegment: konferenser, incentive, events, mässor, kongresser samt en kategori 

som benämns övriga (Meeting Professional International, 2012). Tillväxtverket 

definierar ett möte som en term vilken indikerar att flera personer träffas på en plats 

med syftet att genomföra en viss aktivitet eller att komma överens om något. 

Mårtensson et al. (2004) definierar ett möte som en aktivitet som hålls mellan två eller 

flera personer där syftet är att genomföra en aktivitet eller att fatta ett beslut.  Vidare är 

längden på möten av varierande slag, allt från en dag till en vecka. Davidson skriver i 

Swarbrookes och Holms (2007) bok att ett möte är ett organiserat event som för 

samman människor med samma intresse. Ett möte kan enligt Davidson ske mellan ett 

fåtal deltagare till hundratals, allt från en timme upp till en vecka. Vidare menar 

författaren att i regel hålls inte ett möte i företagets egna lokaler. Swarbrooke och 

Horner (2007) skriver att definitionen av ett möte tenderar till att variera beroende på 

eventets karaktär och storlek och var den anordnas.  Detta exemplifieras genom att en 

mindre sammankomst är ett möte, men ett stort möte är i Storbritannien benämnt som 

en konferens medan det i USA kallas en konvention och kongress i övriga Europa. 

Författarna menar att det är förståeligt att destinationer är måna om att attrahera 

affärsturism eftersom det i regel är en lönsam aktivitet. Konferenser beskrivs av 

Mårtensson et al. (2004) som en tillställning som både kan vara internt för företagets 

anställda eller externt där andra aktörer medverkar. Svenska Möten (2012) definierar en 



Inledning 
Mötesindustrin- KaLuKa eller Funky Friday? 

1 

 

Ellen From & Sofie Helin  13 

konferens som ett möte där minst fyra deltagare har en avtalad tid för att träffas under 

minst tre timmar. Enligt Tillväxtverket (2001) finns det sammantaget 2000 möjligheter 

till konferensanläggningar i Sverige. Ordet konferens kan definieras som sammankomst 

och är mindre än kongresser där syftet är att diskutera ett ämne av gemensamt intresse. 

Mårtensson et al. (2004) skriver att ett konferensarrangemang kan ses som en 

ekonomisk investering i företaget. 

 

Att studera mötesindustrin fann vi i ett tidigt skede intressant då uppfattningen är att 

organisationer oavsett bransch frekvent kommer i kontakt med industrin. Då 

teknologiken fått en betydande roll i dagens samhälle nästintill utgick vi från att så även 

var fallet inom mötesindustrin. I American Express Meetings & Events (2012) framgår 

att mötesindustrin har förändrats genom åren, vilket vi finner intressant att studera. 

Fernström (2000) skriver att nyckelorden för 2000-talet är positionering, segmentering, 

differentiering samt specialisering. Vidare spår författaren att han ser affärsresebyråer 

komma att bli allt mer som konsulter och rådgivare för kunder och företag där en 

personlig kontakt mellan affärsresenären och företaget är av vikt. Detta trots tendensen 

att affärsresenärer kombinerar nytta med nöje. Wang (2012) skriver att många företag 

har tvingats omorganiserats som en följd av utvecklingar i samhället. Fernströms bok 

har över tio år på nacken och idag kan vi konstatera att författarens framtidsprognos 

ligger i linje med den verklighet som företag befinner sig i.  

 

Gummesson (2008) skriver om relationsmarknadsföring och att begreppet vanligen 

definieras som ett tillvägagångssätt för företag att skapa lojala kunder och utveckla 

långvariga relationer, vilka i sin tur bidrar till företagets lönsamhet. Gummessons 

(2008) personliga definition är att relationsmarknadsföring är interaktioner i nätverk av 

relationer. Vidare menar han att en relation är mellan minst två parter som står i kontakt 

med varandra. Ford (2006) poängterar även han vikten av relationer i företag och menar 

att de alltid har funnits och är inget organisation kan välja att ha eller inte ha. Ford 

(2006) finner det svårt att se hur en organisation skulle kunna agera ensam utan 

relationer. Vi ser att relationsmarknadsföring är av vikt då det framhålls att trots en 

utvecklad teknologi är människor i behov av en personlig interaktion. Lundmark (1998) 

skriver att sen 1960-talet har intresset för personalutbildning ökat starkt och behovet av 

utbildning i arbetslivet belystes. Intresset fortsatte även under 1970 och 1980- talen och 
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modeller för behovsanalyser utvecklades. Dock menar författaren att situationen idag är 

något mer komplicerad och en anledning är snabba förändringar i arbetslivet, ökad 

internationalisering och en utvecklad teknologi. Detta ser vi till viss del bekräftar vår 

uppfattning och med detta i åtanke har vi i rubriken nedan formulerat en frågeställning 

som ska hjälpa oss att studera ämnesområdet.  Vårt intryck efter informationssökande är 

att det idag inte finns mycket forskning inom ämnet och vi finner därför industrin 

intressant att närmare belysa. Uppsatsens koncept tar sin grund i flera perspektiv som 

ämnar ge en samlad och kombinerad bild av mötesindustrin. Att studera mötesindustrin 

utifrån detta synsätt ser vi unikt då vi inte funnit liknande studier eller forskning.  

1.3 Forskningsfråga och syfte 

Problemdiskussion leder oss fram en forskningsfråga: 

- På vilka sätt influerar marknadsutvecklingen aktörerna inom mötesindustrin? 

Uppsatsen syftar till att klargöra den utveckling som råder på marknaden för 

mötesindustrin och belyser hur aktörerna förhåller sig till denna utveckling. Uppsatsen 

behandlar även den kommande utvecklingen.  

1.4 Avgränsningar och förklaringar 

Uppsatsen ämnar endast studera utvecklingen inom mötesindustrin i Sverige. Vidare 

fokuserar uppsatsen endast på möten och konferenser och tar inte i beaktning 

kongresser och dylikt. Materialet skulle även bli för omfattande om dessa aktiviteter 

skulle inkluderas.  

I uppsatsen används orden kund och gäst synonymt för att främja ett varierande språk. 

De tidsperspektiv som intas är den nutida utvecklingen men även spekulationer kring 

framtiden. Givet är att vi till viss del måste se bakåt i tiden för att skapa en bättre 

förståelse för branschen idag. Det är svårt att ange ett exakt tidsperspektiv men 

uppsatsen utgår ifrån en ungefärlig tillbakablick på 15 år samt ett framtidstänk inom de 

närmsta 10 åren. 
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2. Metod 

Här presenteras metodval samt de motiveringar vi har gjort. Rubriker som tas upp är 

forskningsmetod och ansats, datainsamling, intervjuer, vetenskapliga kriterier, 

intervjumetodik, kunskapsprocessen och avslutningsvis metodkritik. 

2.1 Kvalitativ metod 
Backman et al. (2012) tar upp kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Författarna 

beskriver ansatserna på det sätt att kvalitativ forskning intresserar sig för vilka 

egenskaper något har. Kvantitativ ansats däremot menar författarna är fokuserad på 

sådant som är kvantifierbart och går att presentera i siffror. Något som framkommer är 

att den kvalitativa ansatsen syftar till att studera människors upplevelser och 

uppfattningar gällande omvärlden. Att tolka data blir väsentligt inom kvalitativ 

forskning enligt Backman et al. (2012). Olsson och Sörensen (2011) beskriver kvalitativ 

ansats genom att säga att forskaren har en närhet till problemet som undersöks genom 

att vanligtvis själv närvara vid insamling av data. Backman et al. (2012) ställer sig till 

viss del kritiska till uppdelningen mellan ansatserna då det finns fall då kvalitativa 

undersökningar ligger till grund för kvantitativa undersökningar. Även Patel och 

Davidson (2003) är kritiska till denna tydliga indelning då ansatserna inte är helt 

oförenliga eftersom verkligheten ligger mellan extremerna. Bryman och Bell (2005) 

poängterar att det kvalitativa synsättet fokuserar på att studera de sociala egenskaperna i 

ett samspel av individer. Socialvetenskapliga undersökningar syftar till att studera 

människor och dess interaktion med miljön (Lapan et al. 2012). Författarna menar att 

ord väger tungt när en kvalitativ ansats intas. Med detta till grund ser vi att kvalitativ 

forskningsmetod lämpar sig för uppsatsen. Givet är att det finns negativa aspekter med 

kvalitativ forskningsansats och det finns en risk enligt Bryman och Bell (2005) att 

materialet blir för omfattande och svårhanterligt, en konsekvens är att författaren blir 

osäker på hanteringen av det insamlade materialet. De menar att när materialet består av 

fältanteckningar, intervjuer och övriga dokument skapas material som inte är 

kvantifierbart. Materialet kan därmed upplevas mindre konkret enligt Bryman och Bell 

(2005) och därmed finns inte samma riktlinjer för hur material ska bearbetas som vid 

kvantitativ forskning. Intervjuer är enligt Backman et al. (2012) mycket vanligt 

förekommande i kvalitativ forskning. 
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Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats då vi vill skapa oss en djupare 

förståelse för mötesindustrin, vilket görs genom intervjuer med ett flertal olika aktörer 

och vidare tolkas data, vilket görs i en kvalitativ ansats. En kvantitativ ansats ser vi inte 

lämplig då vi finner det svårt att genom kvantifierbara undersökningar samla material 

som kan leda oss fram till syftet. Målet är att samtliga intervjuer sker genom personlig 

kontakt, något vi ser väsentligt för att skapa förståelse för den miljö som 

organisationerna verkar i. Vi ser det lättare att tolka och skapa en helhetsuppfattning om 

respondenten efter ett personligt möte och tolkning är ett viktigt ord inom den 

kvalitativa ansatsen.  

2.2 Deduktion, induktion och abduktion 
Deduktiv och induktiv teori är två viktiga begrepp som tas upp av Bryman och Bell 

(2005). En deduktiv teori tar sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen och 

formulerar sedan en hypotes. Vidare samlas material in och forskaren tar ställning till 

huruvida hypotesen bekräftas eller avfärdas. Alltså styrs datainsamlingen av teori och 

hypoteser menar Bryman och Bell (2005). Patel och Davidson (2003) för ett liknande 

resonemang och säger att deduktion följer bevisandets väg. Deduktion och dess 

innerbörd tas även upp av Backman et al. (2012). Då forskaren tar sin utgångspunkt i 

redan existerande teori blir det deduktiva arbetssättet mer objektivt då den lätt färgas av 

forskarens subjektiva uppfattningar menar författarna. Bryman och Bell (2005) pekar på 

att det finns negativa aspekter med en deduktiv ansats då det kan tros att processen är 

linjär, vilket inte är fallet.  

Den induktiva ansatsen sägs följa upptäckandets väg med utgångspunkt i 

datainsamlingen för att sedan relatera detta till en teoretisk referensram (Patel & 

Davidson, 2003). Att den induktiva ansatsen i regel kopplas till en kvalitativ 

forskningsmetod medan deduktion kopplas samman med kvantitativ metod 

framkommer av Bryman och Bell (2005).  Förhållandet mellan teori och empiri beskrivs 

i den induktiva ansatsen som utgångspunkt från observationer och resultat för att sedan 

komma till den teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 2005). En negativ aspekt med 

induktion enligt Patel och Davidson (2003) är att det finns risk att forskaren inte har 

tillräcklig teoretisk grund när empiriskt material samlas in. Som nämnt, är en risk att 

forskarens subjektivitet färgar materialet. Backman et al. (2012) menar att den induktiva 

ansatsen upplevs något mer osäker än den deduktiva ansatsen. Bryman och Bell (2005) 

poängterar att det är en bra utgångspunkt att tänka i termer av deduktiv eller induktiv 
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ansats men att dessa extremer bör ses som tendenser och inte en diskussion som ständigt 

gäller. Forskare kan prata om abduktion som enligt Jakobsson (2011) ses som en 

kombination där de två extremerna används på ett integrerat sätt. Detta är ett 

resonemang som även Backman et al. (2012) för och skriver att de tre olika metoderna 

kan komplettera varandra i vetenskapliga undersökningar. Patel och Davidson (2003) 

ser positiva aspekter med abduktion då forskaren inte blir styrd av ett strikt arbetssätt. 

Författarna skriver att det alltid finns en risk att forskarnas förkunskaper och intressen 

färgar studien vilket resulterar i att ingen forskning sker helt förutsättningslöst.  

Uppsatsen har sin utgångspunkt ur ett abduktivt synsätt då det har varit ett växelspel 

mellan teori och empiri. Vi ämnar inte utgå från teori för att sedan med hjälp av empirin 

bekräfta eller avfärda en hypotes, vilket är en deduktiv ansats. Givet är att viss 

litteraturstudie har genomförts innan intervjutillfällena i syfte att skapa en god teoretisk 

bas, vilket utesluter en induktiv karaktär. Vi ser en litteraturstudie nödvändig för att öka 

potentialen att täcka de frågeställningar vi ämnar få svar på genom intervjuerna. Som 

Bryman och Bell (2005) poängterat finns ingen studie som uteslutande använder endast 

en av ansatserna. Vi ser det lämpligt att använda en kombination av deduktion och 

induktion. Genom abduktion utvecklas materialet successivt samtidigt som det 

teoretiska materialet bearbetas och anpassas efter studerat ämnesområde. Vi är 

medvetna om att såväl de positiva som negativa aspekter som nämnts i ovanstående 

stycken påverkar uppsatsen.  

2.3 Datainsamling 

Enligt Bryman och Bell (2005) används både primär – och sekundärdata vid insamling 

av material. Primärdata beskrivs av författarna som data insamlat av forskaren själv 

genom exempelvis intervjuer. Data av sekundär karaktär är insamlat av andra forskare. 

Båda typer av data har fördelar och nackdelar menar Bryman och Bell (2005). En 

nackdel de tar upp med primärdata är att det är resurskrävande att samla in. Nackdelen 

med sekundärdata är att det finns risk att materialet tolkas fel och missuppfattas. En 

positiv aspekt med sekundärdata är att data håller hög kvalitet och ger forskaren bredd 

(Bryman & Bell, 2005.) Enligt Backman et al. (2012) är primärdata fördelaktigt då 

materialet ligger närmare ursprungskällan och riskerar inte att förlora sin mening på 

samma sätt som sekundärdata kan göra. Ur den aspekten kan primärdata ses mer 

tillförlitligt menar författarna. Olsson och Sörensen (2011) betonar att vid primärdata 
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påverkas insamling av data av om forskaren valt en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

Givet är att både data från primär- och sekundärkällor används i denna uppsats. 

Primärkällorna är i första hand de intervjuer som gjorts medan sekundärkällor är källor 

som publikationer, litteratur och artiklar.  

2.4 Vetenskapliga kriterier 

Patel & Davidson (2011) framhåller att reliabilitet och validitet har olika innebörd inom 

kvalitativ respektive kvantitativ ansats. Bryman och Bell (2005) poängterar att författare 

som använder en kvantitativ forskningsansats i regel lägger större vikt vid reliabilitet än 

vid en kvalitativ ansats. Reliabilitet inom kvalitativ ansats handlar enligt Patel och 

Davidson (2011) om att upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av livsvärlden 

samt att beskriva uppfattningar.  Enligt Patel och Davidson (2011) och Merriam (2002) 

hör begreppen reliabilitet och validitet tätt samman och forskare kan inte enbart se till 

den ena aspekten och utesluta den andra. Patel & Davidson (2011) menar att 

intervjurespondenterna kan ha lärt sig något efter tidigare intervjutillfälle, ändrat 

uppfattning eller att stämningsläget har förändrats, vilket inte gör tillförlitligheten låg 

inom kvalitativ ansats. Inom kvantitativ ansats däremot ses reliabiliteten låg om samma 

utfall inte fås vid senare tillfälle. Vidare skrivs att reliabilitet bör ses mot bakgrund mot 

den situation som råder vid intervjun. De understryker att det väsentliga är att frågan ska 

fånga det unika i situationen vilket är viktigare än att samma svar fås (Patel & 

Davidson, 2011). Validitet finns inom kvalitativ metod och beskrivs av Olsson och 

Sörensen (2011) om verklighet och tolkning överensstämmer. Begreppen validitet och 

reliabilitet är, som nämnt, nära sammankopplade och Patel och Davidson (2011) menar 

att forskare inom kvalitativa studier inte alltid använder begreppet reliabilitet utan kan 

föredra uttryck som förståelse eller autenticitet, dock väljer författarna att hålla sig till 

reliabilitet. Inom den kvalitativa forskningen kopplas validitet samman med hela 

forskningsprocessen och inte enbart insamlandet av data skriver Patel och Davidson 

(2011). Inom kvalitativ forskningsmetod är det vanligt att transkribera intervjuer och 

författarna menar att det finns risk att underlaget påverkas av analysen då talspråk och 

skriftspråk skiljer sig. Det är av vikt att forskaren är medveten om att materialet kan 

komma att påverkas vid informationshanteringen menar Patel och Davidson (2003). 

Fortsättningsvis menar de att det inte är ovanligt att forskaren använder citat från 

intervjuer när en kvalitativ metod har använts och det är då viktigt att finna en balans 
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mellan citat och egen kommenterad text för att ge läsaren möjlighet att själv bedöma 

trovärdigheten in tolkningen (Patel & Davidson, 2003).  

2.5 Intervjumetodik 
Bryman och Bell (2005) skriver att intervjuer kan ske genom ett personligt möte eller 

över telefon, vilket även Patel och Davidson (2011) samt Jakobsson (2011) belyser. 

Patel och Davidson (2011) såväl som Bryman och Bell (2005) menar att det oftast är 

personliga intervjuer som det syftas på när det pratas om intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2005) är det vanligt att intervjuer spelas in eller antecknas. Vidare skriver de att 

fördelarna med telefonintervjuer är att de sparar tid och pengar. En nackdel är att 

intervjupersonen inte kan se respondentens och dennes ansiktsuttryck menar Bryman 

och Bell (2005).  

Patel och Davidson (2011) belyser att förberedelserna är betydelsefulla och det finns 

risk att respondenten tröttnar om det är alltför många frågor och därför bör intervjuaren 

reflektera över de valda frågorna- Viktigt är att det inte finns risk att frågorna kan 

missuppfattas (Patel & Davidson, 2011). Intervjuer bygger alltid på frågor vilket gör att 

utkomsten av intervjun beror på respondentens villighet att besvara frågorna och 

författarna menar därmed att det är av vikt att göra respondenterna motiverade. Ett sätt 

att motivera är att tydliggöra syftet och poängtera att individens bidrag är viktigt (Patel 

& Davidson, 2011). Bryman och Bell (2005) tar även de upp att respondenten behöver 

ges en trovärdig anledning till varför de ska ställa upp. Respondenten bör få känna sig 

viktig och få tala till punkt menar Olsson och Sörensen (2011). Patel och Davidson 

(2003) belyser vikten att fråga om respondenten vill vara anonym. Bryman och Bell 

(2005) tar upp semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren utgår från ett 

frågeschema där ordningsföljden på frågorna kan variera. Intervjuaren har i denna typ 

av intervju möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Davidson (2011) skriver att frågorna 

inledningsvis bör vara neutrala och att det är passande att avsluta på ett sådant sätt att 

utrymme ges för respondenten att kommentera eller lägga till svar. Författaren menar att 

personen som intervjuar bör tänka på att inte ställa långa frågor, ledande frågor eller 

förutsättande frågor. Att ifrågasätta med ”varför” är ofta bra som uppföljningsfråga 

menar Patel och Davidson (2003).  

För att skapa oss en övergripande bild över aktörerna inom mötesindustrin har 

intervjuer gjorts med branschorganisationen Svenska Möten, anläggningar samt 
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företagskunder. Dessa perspektiv presenteras inte enskilt då vi ämnar skapa oss en 

helhetsbild och ser då att det underlättar att kombinera dessa röster. Majoriteten av de 

intervjuer som gjorts har skett genom personligt möte och endast ett fåtal över telefon. 

Vi ser att personliga intervjuer är att föredra då det är lättare att få ett helhetsuttryck och 

som Bryman och Bell (2005) poängterat, missas en del av kommunikationen vid 

telefonintervjuer. Dock fanns det inte möjlighet att genomföra samtliga intervjuer 

personligen och i dessa fall såg vi telefonintervjuer som ett lämpligt alternativ. För att 

komma i kontakt med respondenterna ringde vi och frågade om de ville ställa upp på en 

intervju. I vissa fall skickade vi ett mail innan för att stämma av, om och när, det 

passade att vi tog kontakt. Vi berättade syftet med uppsatsen och samtliga ställde sig 

positiva och nyfikna till deltagandet. En bekräftelse på respondenternas nyfikenhet ser 

vi är att majoriteten vill ta del av den färdiga uppsatsen. Respondenterna önskade ta del 

av frågorna i förväg och därmed mailade vi intervjuunderlaget. Det kändes motiverat att 

skriva ut frågorna i hela meningar för att säkerställa att det inte fanns utrymme för 

feltolkning. Frågorna har tänkts igenom och diskuterats ett flertal gånger och vi har fått 

feedback från utomstående part för att säkerställa ett bra underlag. För att få en rättvis 

och samlad bild av branschen fann vi vid utformandet av frågor det viktigt att frågorna 

ligger i linje med varandra trots att respondenterna representerar tre olika perspektiv. I 

efterhand känner vi att majoriteten av frågorna har varit relevanta. Dock har ett fåtal 

frågor känts mindre relevanta som bidragande faktor till informationssamlandet men 

känts passande för att inleda samtalet. Flera av respondenterna har kommenterat att 

intervjuunderlaget har varit bra. Vi har inlett med neutrala frågor och efter intervjun 

rundat av med att fråga om respondenten har något att tillägga. Frågorna var av en 

relativt öppen karaktär och återfinns i bilaga 1. En kort presentation av miljön som 

intervjuerna genomfördes i presenteras i 2.5.2 Miljöpresentation, vilket är något som 

Patel och Davidson (2011) ser relevant. Givet är att vi frågat om någon respondent 

önskar vara anonym.  

I kapitel fyra framkommer det empiriska materialet och vi har valt att placera en siffra i 

nederkant efter varje respondents namn. Syftet är att underlätta för läsaren då det kan bli 

förvirrande med alla namn och därmed svårt veta om personen är från Svenska Möten, 

anläggning eller företagskund. Siffran ett representerar Svenska Möten, exempelvis 

Fägerblad1, siffran två representerar anläggning och slutligen representerar siffran tre 

företagskunderna. En upprepning av systemet återfinns i början av kapitel fyra.  
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2.5.1 Urval och respondenter 
Bryman och Bell (2005) skriver om urval där snöbollsurval är ett av dessa och innebär 

att forskaren kommer i kontakt med personer genom att andra respondenter nämner 

potentiella intervjupersoner. Vi kom först i kontakt med Svenska Möten och efter 

samtal med företagets VD, vid namn Fägerblad, fick vi förslag på lämpliga 

intervjukandidater. Vi kontaktade dessa och fick därmed ytterligare kontakter. Då 

uppsatsen ämnar återge Svenska Möten, anläggningar samt företagskunder valdes 

respondenter med hänsyn till detta. Intressant är kunder som är medlemmar hos Svenska 

Möten såväl som kunder som inte är medlemmar. Sammantaget har tio intervjuer gjorts, 

vilket kan ses som ett hanterligt material. Nedan presenteras respondenterna i en tabell 

som tydliggör vem respondenten är, befattning, företag, hur och när intervjun har skett 

och slutligen om intervjun spelades in. Vidare återfinns en kort presentation av de olika 

organisationerna i bilaga 3. 

Respondent Företag Titel/Arbetsområde Intervju Datum Inspelad 

Johanna 

Uddling 

Kilsbergen 

Konferens & Lodge, 

anläggning 

Hotellchef Personlig, 

Örebro 

2012-11-15 Ja 

Jan Ekroth Hyresgästföreningen 

kund 

Inköpschef med 

kategoriansvar 

meeting & travel 

Telefon 2012-11-16 Ja 

Johan 

Fägerblad 

Svenska Möten 

branschorganisation 

VD/Managing 

Director 

Personlig, 

Upplands 

Väsby 

2012-11-19 Ja 

Christian 

Giertta 

Svenska Möten 

branschorganisation 

Utvecklingschef Personlig, 

Upplands 

Väsby 

2012-11-19 Ja 

Kristoffer 

Skoglund 

Nordic Light Hotel 

anläggning 

Ansvarig innesälj Personlig, 

Stockholm 

2012-11-20 Ja 

Ulrika 

Petersson 

Strand Borgholm 

anläggning 

Grupp- & 

konferensbokning 

Personlig, 

Borgholm 

2012-11-22 Ja 

Lotten 

Tegstam-

Welinder 

IKEA 

kund 

Meeting Concept Owner/ 

Regional Manager Group, 

Meeting and Travel 

Telefon 2012-11-22 Ja 
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Först intervjuades två kunder, Johanna Uddling på Kilsbergen Konferens & Lodge samt 

Jan Ekroth på Hyresgästförening, då vi ville skapa oss en bild från kundernas sida innan 

samtal med branschorganisationen Svenska Möten. På Svenska Möten hade vi turen att 

intervjua två personer med olika befattning och därmed något olika kunskap, vilket gav 

oss en samlad och rättvis bild av organisationen. Sedan genomfördes intervju med 

Kristoffer Skoglund på Nordic Light Hotel, vilka inte är medlemmar hos Svenska 

Möten. Ytterligare två intervjuer genomfördes med anläggningar som inte är 

medlemmar, Strand Hotell där vi pratade med Ulrika Petersson samt Lotten Tegstam-

Welinder på IKEA. Därefter intervjuades Ulrika Jonsson på Fredensborgs Herrgård, 

vilka är medlemmar hos Svenska Möten. Slutligen gjordes en telefonintervju med 

Yvonne Johansson på Axfood och en med Åke Tenerz, verksamhetschef på 

medicinkliniken på Centrallasarettet i Västerås. 

2.5.2 Miljöpresentation 
Patel och Davidson (2011) menar att en presentation av miljön som intervjuerna 

genomfördes i är önskvärd. Intervjuerna med de två respondenterna på Svenska Möten 

skedde efter varandra i en något annorlunda miljö med färgglada Fatboys. För övrigt var 

rummet inrett i vitt med modern teknisk utrustning. Intervjun med Skoglund på Nordic 

Light Hotel skedde i relativt mörkt rum med soffa, bord och sittpuffar. På Strand Hotell 

i Borgholm skedde intervjun i en del av loungen.  Uddling intervjuades i en lounge 

tillhörande restaurangen, intill en öppen spis med utsikt över naturlandskapet. På 

Fredensborgs Herrgård skedde intervjun även här i loungeavdelningen.  

Respondent Företag Titel/Arbetsområde Intervju Datum Inspelad 

Ulrika 

Jonsson 

Fredensborgs Herrgård 

anläggning 

Ekonomichef Personlig, 

Vimmerby 

2012-11-26 Ja 

Yvonne 

Johansson 

Axfood 

kund 

HR Generalist Telefon 2012-11-06 Ja 

Åke Tenerz Landstinget 

Västmanland 

kund 

Verksamhetschef Telefon 2012-11-13 Ja 



Metod 
Mötesindustrin- KaLuKa eller Funky Friday? 

2 

 

Ellen From & Sofie Helin  23 

2.6 Kunskapsprocessen 
Mötesindustrin såg vi intressant då vi tidigare inte kommit i kontakt med ämnet under 

utbildningen. Det är inte bara inom turismnäringen som mötesindustrin är av relevans 

utan möten sker dagligen. Tanken som låg till grund för uppsatsämnet var att teknologin 

fått en mer betydande roll inom mötesindustrin och att teknologin nästintill utgjorde ett 

hot till fysiska möten. Detta fann vi intressant att studera närmare, vilket är grundidén 

till forskningsområdet. Att teknologin är av relevans för aktörerna inom mötesindustrin 

har vi fått bekräftat från flera källor. Dock blev vi i ett relativt tidigt skede införstådda 

med att teknologin inte ses som ett hot utan snarare som ett hjälpmedel. Denna vetskap 

gjorde att vi delvis fick tänka om gällande syfte och forskningsområde. I samband med 

informationen om att teknologin inte ses hotfull fick vi förförståelse för att det har skett 

en utveckling och förändring inom industrin och fann detta intressant att studera. Allt 

eftersom arbetet fortskridit har syfte och forskningsfrågor reviderats, vilket är en 

naturlig del av arbetsprocessen. Vi fick tidigt klart för oss att framförhållningen på 

bokningen är kort och diskuterade sätt att hantera det. Vi fick en idé som då kändes 

lämplig men under processens gång har vi fått förståelse för att anläggningarna, trots 

den korta framförhållningen, har möjlighet att ge förslag på ett flertal erbjudanden och 

vi fick tänka om. 

Uppsatsen har en kvalitativ karaktär, vilket har framgått. För att få inspiration till 

teoretiska områden läste vi kandidatuppsatser men ingen information har direkt tagits 

från dessa då primärkällan använts. För att skapa en förståelse för mötesindustrin med 

dess aktörer har vi läst teori och artiklar. Vidare har vi använt oss av Internet och 

studerat hemsidor relaterade till ämnet. Ytterligare inblick gavs genom att läsa Svenska 

Mötens sälj- och marknadsplan (2012). De primärdata som använts är genomförda 

intervjuer. I början upplevde vi svårigheter att hitta teori då det inte finns mycket ren 

teori om mötesindustrin. Under arbetets gång lossade den spärren och skrivandet av 

teorier flöt på. Efter att ha skrivit en del av teorin kände vi att vi hade kunskap att 

genomföra intervjuer. Vi ville innan intervjutillfällena vara något pålästa ur teoretisk 

synpunkt. Dock ämnar uppsatsen inte ha en deduktiv karaktär och därför skrevs inte all 

teori innan intervjuerna. Då vi genomfört intervjuerna fortsatte vi med den teoretiska 

referensramen och kände att det då gick betydligt lättare att finna passande teorier. Teori 

och intervjuer kan sägas ha skett i ett växelspel, alltså en abduktiv forskningsmetod. 

Dock upplevde vi i efterhand att den teoretiska referensramen var för omfattande och 
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därmed har teorier reviderats och strukturerats om. Patel och Davidson (2011) skriver 

att det är bra att notera tankar och reflektioner under arbetsprocessens gång, vilket vi har 

gjort.  

För att skapa oss en helhetsbild fann vi det intressant att intervjua personer med olika 

roll från olika företag. Genom att intervjua företagskunder, anläggningar samt Svenska 

Möten ser vi att vi lyckats skapa en kombinerad bild. Dock är vi införstådda med att 

respondenternas svar inte kan generaliseras till hela mötesindustrin. Enligt oss 

underlättar det att kombinera dessa röster för att skapa oss en helhetsbild, vilket vi 

finner önskvärt. De företag vi först kom i kontakt med var Svenska Möten och genom 

dem fick vi rekommendationer på personer att kontakta. Några av dessa personer gav 

oss vidare namn på ytterligare relevanta personer. Detta var till fördel för oss då vi var 

säkra på att dessa personer hade möjlighet att besvara frågorna. En annan positiv aspekt 

var att flera av personerna sa att vi fick nämna deras namn när vi kontaktade de 

potentiella respondenterna, vilket vi ser ökade våra chanser att personen skulle ta sig tid 

för våra frågor. Tio intervjuer har genomförts totalt och vi ser att detta ger oss en bra 

bild men ändå håller materialet på en hanterlig nivå med hänsyn till den tidsram vi har. 

Dock genomfördes åtta intervjuer först och efter att det empiriska materialet bearbetats 

fann vi det av intresse att intervjua ytterligare två företagskunder. Syftet med detta var 

att få svar från personer med erfarenhet av möten, dock inte som primärt arbetsområde, 

vilka de andra två företagskunderna har. Patel och Davidson (2011) skriver att 

materialet blir omfattande väl nedskrivit trots begränsat antal intervjuer, vilket är något 

vi upplevt. Som framgått, låg syftet och forskningsfrågan som grund för utformandet av 

frågeställningar. Vidare fann vi det viktigt att frågorna till de olika rösterna skulle ligga 

i linje för att kunna skapa en enhetlig bild.  

Nästa steg i processen blev att transkribera intervjuerna. Vi har valt att inte bifoga 

intervjuerna då detta material är omfattande. Vidare ser vi inte att läsaren behöver kunna 

se varje enskild intervju. Hade fallet varit att respondenterna gav svar på ett personligt 

plan kan det vara värdefullt men samtliga respondenter har pratat utifrån en yrkesmässig 

roll. Transkriberingen gjordes endast för att underlätta processen för oss Vi har valt att 

vid vissa tillfällen citera respondenterna för att göra det något mer personligt. Då det 

finns risk för upprepning om empiri presenteras i ett enskilt kapitel har vi valt att 

kombinera empiri och teori.  
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När vi kom till delmomentet slutsats fann vi det värdefullt att följa upp mottagandet av 

ett specifikt erbjudande som en respondent framhållit. Erbjudandet var aktuellt under 

november och december och därmed var det inte möjligt att fråga om det vid 

intervjutillfället och därmed har återkoppling gjorts med Uddling på Kilsbergen 

Konferens & Lodge.  

2.7 Metodkritik 

Williams (2009) framhåller vikten av att vara källkritisk. Direkt efter intervjuerna 

genomförts började arbetet med analysen. Patel och Davidson (2011) poängterar att det 

är önskvärt att skriva analysen när forskaren har empirin färskt i minnet. Vid kvalitativa 

studier kan inte forskaren vara helt subjektiv men det faktum att analysen skrevs så fort 

det empiriska materialet var insamlat anser vi minskar risken att materialet förvrängs. 

Det är av vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till data menar Backman et al. (2012) 

vilket vi ständigt haft i åtanke. Vi är medvetna om att både företag och författare i regel 

vill framställa en positiv bild.  En strävan har varit att använda så uppdaterade källor 

som möjligt. Dock har vi vid några tillfällen upplevt att vi inte vill utesluta de något 

äldre källorna då vi sett teoretikernas resonemang av relevans. Vi anser att trovärdighet 

finns i uppsatsen då mer uppdaterade källor till största del används. Vidare har vårt mål 

varit att använda flera källor som säger samma sak, för att öka trovärdigheten. Vid 

intervjuer är det så att utfallet kunde blivit annorlunda om intervjuerna genomförts vid 

annat tillfälle, även om samma frågeställningar skulle användas, då flera faktorer 

påverkar intervjuernas utfall, vilket är något vi är medvetna om. 
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3. Teoretisk referensram 

Följande kapitel presenterar de teorier som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen. De teorier som tas upp är bland annat trender, relationer och 

varumärke. 

3.1 Trender 

Att presentera trender ser vi lämpligt då uppsatsen ämnar studera mötesindustrins 

marknadsutveckling. Först definieras trender och vidare tas generella och teknologiska 

trender upp samt och slutligen presenteras miljöaspekter relaterade till trender. 

3.1.1 Generella trender inom branschen 

Mårtensson et al. (2004) skriver att affärsresor har funnits i alla tider men hur 

affärsresan ter sig har förändrats under åren. En trend är en utvecklingstendens som 

visats under ett tidsförlopp, vilken är troligt kommer att hålla i sig även en tid framöver 

framhåller författarna. Liknande definition är att en trend är ett mönster av 

gradvisförändring över tid enligt Business Dictionary (2012).  

Mårtensson et al. (2004) menar att vilka som reser, synen på arbete och resor som del av 

arbetet och vart människor reser är exempel på trender som är av intresse inom 

affärsresebranschen. Vidare skriver Mårtensson et al. (2004) att trots den teknologiska 

utvecklingen tenderar affärsresorna att öka. Den utvecklade teknologin har visat sig 

vara ett utmärkt verktyg för att kommunicera enklare information så som att bekräfta 

avtal eller bestämma möten. Dock anser de teknologin inte helt att räcker till när det 

kommer till mer avancerande diskussionsämnen. Författarna tror att detta beror på att 

människor ger varandra intryck som inte kan förmedlas genom teknologi på samma sätt. 

Enligt Medlik och Ingram (2005) hålls möten i regel på annan plats men det 

förekommer att företag håller möten på egna arbetsplatsen, främst av finansiella skäl. 

Författarna menar vidare att hotell är en viktig del av branschen då affärskunder har 

möten och konferenser på hotell. Av Swarbrooke och Horner (2007) framkommer att 

det är många aspekter som påverkar vid val av slutdestination, exempelvis pris, tidigare 

erfarenheter och avstånd. Det är enligt Mårtensson et al. (2004) av högre vikt för en 

affärsresenär att komma fram snabbt än att hitta det billigaste resalternativet. Författarna 

påstår att kunders efterfrågan har förändrats vilket är något företag måste vara medvetna 

om. Medlik och Ingram (2000) menar att affärskunden efterfrågar boenden som är 
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lokaliserade i städer då landsbygden i regel tar för lång tid att nå. Utmaningen för 

organisationer är, enligt Meeting Professional International, (2012), att få kunden att 

tänka sig att resa längre än 30 till 90 minuter. Arbetet för att locka kunder att resa längre 

kan göras enskilt av organisationer eller genom samarbeten. Det handlar om anspela på 

något som gör att kunden ser att en längre restid medför något extra (Meeting 

Professional International, 2012). Enligt Mårtensson et al. (2004) är hög standard och 

centralt belägen slutdestination väsentligt och att affärsresenärens viktigaste uppgift är 

att arbeta effektivt för företagets räkning. Aronsson (1993) tar även han upp att 

tjänsteresenärer föredrar befolkningstäta områden. Vidare skriver Medlik och Ingram 

(2000) att det är vanligt att affärsresenären låter någon annan göra bokningen, vanligt är 

sekreterarassistenten, vilket styrks av Mårtensson et al. (2004). De tar upp att det är 

viktigt för konferensanläggningar att tänka på att bokaren inte är samma person som 

konferensdeltagaren. Alltså är det inte endast konferensdeltagarnas behov som bör 

tillfredsställas då även bokaren är en viktig målgrupp menar författarna (Mårtensson et 

al. 2004).  

Fernström (2005) skriver att mötesindustrin kan komma att få det tuffare då hotell nu 

satsar på att attrahera konferenskunder. Att samhället präglas av en konstant tidsbrist 

och effektivisering gör att möten blir allt kortare framkommer av Fernström (2005). En 

konsekvens blir att dagskonferenserna ökar och övernattningarna minskar, speciellt för 

konferensanläggningar och kursgårdar. Vidare skriver författaren att i dagsläget står 

cirka 70 – 75 % av marknaden för dagskonferenser och det är vanligt att kunder stannar 

på det egna kontoret. Fernström (2005) poängterar dock att det finns hopp för industrin 

då människors behov av att mötas ökar och att för att kunna vara kreativ är det viktigt 

med miljöombyte. Vidare menar han att tidsbrist och sena bokningar är aspekter som 

kommer att påverka branschen. Flexibilitet tas även upp av författaren som menar att 

kunden vill ha flexibla paketerbjudanden. Det faktum att bokningarna idag kommer in 

allt senare belys även det av författaren. Han menar att när företag får en knaprare 

ekonomi är det mötesindustrin som drabbas i första hand då möten och utbildning är 

kostnader som företag kortsiktigt kan spara in på. Fernström (2005) skriver 

fortsättningsvis att mötesindustrins kunder har blivit införstådda med detta och därmed 

insett att framförhållningen inte behöver vara lika god som tidigare. Även Swarbrooke 

och Horner (2007) tar upp att planeringen för mötet och en trend är att 

framförhållningen blir kortare. Fernström (2005) påtalar att idag kan företag ringa 
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endast fåtal veckor innan sin sammankomst, vilket företag nyttjar för prisförhandling. 

Lundmark (1998) hänvisar till en utbildningskatalog av Lantmäteriverket när hon 

skriver …att sluta utbilda för att spara pengar är som att stanna klockan för att spara 

tid (Lundmark 1998:7). De sammankomster som tidigare krävt ett personligt möte kan 

nu utföras genom teknologin skriver Fernström (2005). Kandampully et al. (2001) tar 

upp en undersökning gjord av Lodging Hospitality som visar att affärsresenärer 

förväntar sig saker som återfinns i hemmiljön så som kabel-tv, tidning, kaffe och 

möjligheter att tvätta. Detta faktum berörs även av Fernström (2005) som skriver att 

kunden i framtiden kommer att efterfråga och begära samma service på hotell eller 

konferensanläggning som de har i hemmet.  

3.1.2 Teknologin inom branschen 
Redan på 80-talets början spåddes av Laurelli (1984) att teknologin skulle få en mer 

betydande roll i samhället. Författaren menar att trenden då skulle bli att gå ifrån en 

påtvingad teknologi till högteknologi och teknologi med hög mänsklig respons. Datorer 

och informationsteknologi har sedan 60-talet enligt Medlik och Ingram (2000) fått en 

ökad betydelse bland annat inom tjänstesektorn. Personer födda under 80- och 90 talen 

är vana vid snabb och effektiv kommunikation då de växt upp i en värld med digitala 

medier (Meeting Architecture, 2012). Vidare framkommer att de som är födda under 

dessa årtionden allt mer förändrar spelreglerna för mötesindustrin. Fortsättningsvis 

skrivs att det är hög tid att agera för att möta utvecklingen. Det pratas även om att ett 

generationsskifte har förändrat situationen då företag tidigare varit dåliga på att använda 

de moderna kommunikationsverktyg som idag finns. Användandet av digitala verktyg 

ses bland de unga som en självklarhet vilken resulterar i ny form av 

kommunikationskultur när det kommer till relations – och informationsbyggande. Dock 

poängteras att tidigare generationer haft kunskap men inte till samma utsträckning som 

de unga (Meeting Architecture, 2012). Fernström (2000) skriver att i samhället idag är 

det väsentligt att ha förmågan att kombinera kunskap, kompetens och IT för att kunna 

skapa nya affärsmöjligheter. Författaren menar att unga människor är något bättre på 

detta. 

En trend är enligt Håmsö (2012) att mötena blir mer interaktiva genom online-chattar. 

Faktum är att idag bidrar alla på olika sätt, det är inte bara auktoriteter som är väsentliga 

då Håmsö (2012) menar att om en person inte vet något just då kan Google alltid finna 

ett svar. Han menar att interaktionen kan sägas vara grundläggande för mötet. Håmsö 
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(2012) ser att generationsklyftan idag är uppochnedvänd då det är de unga som lär ut 

hur sociala och yrkesmässiga nätverk kan organiseras för att få kunskapen som behövs. 

Han påtalar att dagens format kan vara skrämmande ineffektivt. Håmsö (2012) säger att 

det handlar om aspekter som att skräddarsy, frihet, att ifrågasätta och granska, integritet, 

samarbete, underhållning, speed och innovation och att detta är väsentligt när ett möte 

ska organiseras och påverkar mötets resultat. Enligt författaren har denna förändring 

kommit för att stanna och Meetings International (2012) aktörer inom mötesindustrin 

måste anpassa sig efter de nya kraven. Fernström (2000) menar att näringen utvecklas 

allt mer men att trots detta klassas näringen konservativ då många mindre småföretag 

och organisationer tror de kan överleva och utvecklas på egen hand. Han menar att det 

inte är många branscher som kommit att bli så beroende av IT som rese- och 

turistindustrin. Författaren poängterar dock problematiken att följa med i utvecklingen 

då organisationer ibland fastnat i gamla strukturer. Den mest positiva aspekt med 

Internet anser Fernström (2005) är underlättandet av interaktion mellan kund och 

företag. Företag måste vara medvetna om att kunder snarare hämtar information eller tar 

information då kunden genom internet kan välja vad denne vill ta del av poängterar 

författaren. Ett resultat av detta blir att kvalitet och lättillgänglighet av informationen är 

av väsentlighet (Fernström, 2000).  

Enligt Håmsö (2012) är personliga möten av hög vikt och bör inte enbart hållas online. 

Författaren ställer sig frågande till vad poängen är med att lyssna på en lång 

presentation när informationen kan förmedlas via en artikel eller blogg. Det 

fundamentala i resonemanget är att personer träffas för att mötas och inte för att lyssna. 

Interaktion gör att deltagarna lär sig, kommer ihåg och tar till sig informationen och 

innehållet framhålls av författaren. Även Kandampully et al. (2001) tar upp vikten av 

interaktion inom servicemötet, vilket är komplext. Håmsö (2012) menar att den 

utvecklade teknologin givet är ett värdefullt verktyg, speciellt med hänsyn till 

begränsade resurser som tid, pengar och miljöaspekter. Han ser att det fysiska och 

personliga mötet behövs och ska hållas när det virtuella inte helt räcker. Fysiska möten 

är unika och dess potential nyttjas bäst vid aktiv interaktion där inte en part endast 

lyssnar påpekar Håmsö (2012). Han betonar att beroende på typ av möte, är fysiskt eller 

virtuellt möte mest lämpligt och det ena utesluter inte det andra då material kan delas 

online både före och efter mötet. Håmsö (2012) menar att framtidens företag inte 

uppskattar att lägga dyrbar tid på personlig interaktion i de fall då effekten av mötet ger 
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lika mycket om de skett online. Möten är redan i dagsläget utmanat av effektivisering 

och en miljömedvetenhet men Håmsö (2012) menar att den verkliga utmaningen ligger i 

att hitta en passande mötesform för ett flertal generationer (Håmsö, 2012).  

3.1.3 Ett grönare tänk 
Hållbar utveckling har blivit allt viktigare enligt Tjärnemo (2001). Även Peattie (1998) 

tar upp aspekten om hållbar utveckling och pekar på att ett holistiskt synsätt bör intas. 

Enligt Karlström (2006) har insikten ökat och samhället är medveten om att livsstilen 

påverkar miljön. Detta poängteras även av Tjärnemo (2001) som menar att livsstil och 

konsumtion påverkar miljön. Författaren skriver att en kombination av ökat tryck från 

media i kombination med ökad medvetenhet hos konsumenter har gjort att företag 

måste inta ett miljövänligare tänkt. Peattie (1998) belyser även han att konsumenter är 

mer medvetna och att de gjort en koppling mellan deras konsumtion och miljön. 

Karlström (2006) pekar på att traditionellt förknippas inte hotell -, kursgårdar – och 

restaurangverksamhet med föroreningar och miljöbelastningar. Han ser en likhet mellan 

privathushållen och hotell och att ett hotell kan ses som mycket stort privathushåll. 

Exempel på de miljörelaterade problem som finns berör inköpta produkter, 

kemikalieanvändning, transporter och avfall. Karlström (2006) poängterar att det finns 

goda möjligheter för gästen att välja hotell och anläggningar som är bättre ur 

miljösynpunkt, exempelvis miljöcertifierade ställen som är certifierade enligt Svanen 

eller KRAV. Vidare framhålls att det finns något enklare system så som Gröna Hotell 

eller kan företag följa branschorganet Svenska Kursgårdars miljöprogram. 

Enligt Tjärnemo (2001) har kunder i regel blivit mer miljömedvetna när det gäller mat. 

Konsumenter idag lägger inte endast vikt vid hälsoaspekten gällande mat utan även hur 

maten har producerats ur ett ekologiskt och etisk perspektiv. Fortsättningsvis tar hon 

upp att det inte är ovanligt att företag försöker relatera sin image till ett miljömedvetet 

tänk och ett exempel är hur livsmedelsbutiker framhäver sina ekologiska produkter. 

3.2 Relationer 
Vi ser att teori om relationer är givet att belysa då relationer finns överallt och 

samhället i stort är uppbyggt av relationer. Relationer kan enligt oss som ett nyckelord 

för att nå framgång på marknaden. Varken individer eller organisationer klarar sig på 

egen hand och därmed blir relations – och nätverksperspektivet av vikt, vilket 

Håkansson och Snehota (1989)  framhåller – no business is an island.  
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3.2.1 Relationsskapande 
När man anlägger ett serviceperspektiv på verksamhetsstyrning är det nyttigt att utgå 

från en relationsinriktad syn på kundhanteringen, eftersom tjänster per definition 

förutsätter relationer (Grönroos 2008:11).  

Wang (2012) menar att relationsmarknadsföring har gjort att företag ändrat synen till 

kunderna. Enligt Kandampully et al. (2001) är relationsmarknadsföring en process som 

går ut på att stärka banden mellan organisationen och dess kunder, mellanhänder, 

leverantörer och anställda. Gummesson (2008) poängterar att relationer är kärnan av 

mänskligt beteende då människor är omgivna av relationer och det finns en mängd olika 

typer, relationen till arbetet, till grannar, affärer, partner och leverantörer. 

Fortsättningsvis skrivs att relationer är väsentliga för affärsvärlden. En relation enligt 

Isacson (2000) är alltid mellan minst två parter, alltså kund och leverantör. 

Kandampully et al. (2001) menar att organisationer har insett vikten av partnerskap. 

Grönroos (2008) skriver att det alltid är en process när kund och leverantör kommer i 

kontakt med varandra. Även i de fall där integrationen handlar om ett enda möte finns 

element som kan ligga till grund för relationsskapande menar författaren. Gummesson 

(2008) framhåller att oavsett om mötet sedan följs av fler, antingen regelbundna eller 

sporadiska möten, kan en relation växa fram, om detta är önskvärt vill säga. Enligt 

Kandampully et al. (2001) finns behov av strategier för att uppmuntra anställda, kunder 

och mellanhänder för att tillsammans skapa servicekvalitet. Forskning och litteratur har 

sedan 30 år tillbaka pekat på vikten av relationer, nätverk och interaktion. Ford et al. 

(2006) menar att företag alltid har någon form av relationer och att längden på relation 

kan variera. Relationer bör vara fördelaktiga för såväl kund som leverantör för att 

överleva. Vilket är något som även Kandampully et al (2001) samt Storbacka och 

Lehtinen (2009) betonar. Storbacka och Lehtinen (2009) poängterar att båda parter kan 

dra lärdom ifrån varandra i en god relation. Vidare skriver Ford et al. (2006) att företag 

bör sträva efter interaktion i relationen. Det finns situationer där såväl kund som 

leverantör bör ifrågasätta om en nära relation är det bästa alternativet menar Ford et al. 

(2006). Isacsson (2000) indikerar att relationer till en kund inte är något som finns utan 

måste skapas och förtjänas. Grönroos (2008) poängterar även han att det finns kunder 

som inte alltid föredrar en kundinriktad syn eller vill ingå en relation.  

Företag måste enligt Ford et al. (2006) förstå dynamiken i sitt nätverk. I ett nätverk har 

företag någon form av relation, antingen direkt eller indirekt. Ford (2002) skriver att alla 
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företag är en del av ett komplext nätverk av relationer. Kunder idag köper inte en 

produkt eller tjänst utan en lösning på ett problem, vilket är av vikt för företag att förstå 

(Ford et al, 2006). Mårtensson et al. (2004) framhåller att företag bör fundera på om de 

själva ska sätta ihop mötet eller anlita en mellanhand. Löfmarck Vaghult (2002) skriver 

att forskning visar att långvariga relationer mellan företag är fördelaktigt. Vidare skriver 

författaren att när ett nätverksperspektiv intas tas för givet att företagen påverkar 

varandra, vilket i sin tur påverkar utvecklingen för det enskilda företagen inom 

nätverket. Vilken relation och position ett företag har i förhållande till andra parter beror 

på tidigare händelser (Löfmarck Vaghult, 2002).  

3.2.2 Affärsmannaskap 
Mårtensson et al. (2004)  menar att träffas personligen genom möten, mässor eller 

konferenser är än idag det effektivaste sättet att lyckas göra affärer. Vidare skriver 

författarna att arbetet är det mest väsentliga för en affärsresenär. Laurelli (1984) skriver 

om affärsetik och att det är av vikt för att göra affärer på ärlig basis. Författaren betonar 

att företaget med dess medarbetare ska arbeta för att förhindra situationer som kan få 

verksamheten att framstå oetisk. Om ett företag arbetar etiskt ökar potentialen för 

affärsrespekt från externa parter. Författaren menar dock att företag är dåliga att 

förmedla sin affärsetik till allmänheten, vilket de bör göra för att öka respekten för 

verksamheten. Enligt Medlik och Ingram (2000) krävs att företag arbetar med 

produktutveckling, marknadsföring och teknologi för att hantera dagens dynamiska 

marknad samt ha ett framtidstänk där utvärdering av konceptet är lämpligt. Att tänka 

igenom de fysiska faciliteterna såväl som matmenyn och typen av service som erbjuds 

är av vikt enligt författarna. Vidare skriver Medlik och Ingram (2000) att under de 

senaste decennierna har hotellindustrin kommit att karakteriseras av förändring och 

mindre traditionalism. Ett öppet sinne krävs av företag för att vara kreativa och 

innovativa (Medlik och Ingram, 2000). 

3.2.3 Kommunikation, kundlojalitet och kundnärhet 

Kommunikation 

Enligt Lagergren (1999:36) innebär kommunikation …att göra en sak gemensam – dvs 

ett utbyte av kunskaper, idéer och erfarenheter som skapar samförstånd. 

Kommunikation är enligt honom mer än bara utbyte av information då de handlar om 
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engagemang och närvaro. Andra parters kunskaper och attityder är väsentligt att ha i 

åtanke för att kommunicera på ett bra sätt (Lagergren, 1999). 

Servicelandskapet är en viktig del av kommunikationen och definieras som den miljö i 

vilken upplevelsen levereras i och är enligt Wilson et al. (2008) av vikt för 

tjänsteföretag och nämner hotell som exempel. Grönroos (2008) definition är att 

servicelandskapet är den fysiska miljö som serviceprocessen utspelar sig i. Då service är 

abstrakt är det vanligt att kunder tillförlitar sig på det mer konkreta för att utvärdera 

tjänsten såväl innan, under och efter interaktionen och servicelandskapet är då av vikt 

skriver Wilson et al. (2008) samt Kandampully et al. (2001). Taylor (1988) skriver att få 

arrangörer är villiga att ta ett beslut om miljön innan de sett lokalen. Vidare skriver 

Wilson et al. (2008) att allt eftersom teknologin utvecklats har det virtuella 

servicelandskapet blivit en viktig aspekt. En fördel med det virtuella servicelandskapet 

är att företag kan kommunicera delar av upplevelsen före kunden kommer på plats, 

vilket gör tjänsten mer greppbar för kunden menar författarna. Vidare är det virtuella 

landskapet betydande även efter konsumtion. Lagergren (1998) skriver att det är 

betydelsefullt att tänka på språk och begrepp när kommunikation sker via teknologin 

menar författaren. Enligt Wilson et al. (2008) har servicelandskapet en viktig inverkan 

på kundens helhetsupplevelse. Kunden kommer att påverkas av landskapet, vilken 

betydelse landskapet får för kunden, deras tillfredsställelse och deras känslor som de 

relaterar till företaget som levererar tjänsten framhåller Wilson et al. (2008).  

Kundlojalitet  

Grönroos (2008) menar att det faktum att kunden har en relation till ett företag inte är en 

garanti för att denne ska vara lojal men att potential finns. Lojala kunder är önskvärt då 

de i regel är lönsamma (Grönroos, 2008: Söderlund, 2001). Söderlund (2001) betonar 

att för att skapa lojala kunder bör företag vara medvetna om vilka faktorer som driver 

kundlojalitet då det finns fler faktorer än kundnöjdhet som är drivande till lojalitet. 

Författaren tar upp två typer av faktorer där den första handlar om att kundens behov 

tillfredsställs och därmed vill kunden fortsätta ha en relation. Den andra typen berör 

faktorer som begränsar kundens alternativ till den valda leverantören. Blomqvist et al. 

(1999) för ett liknande resonemang och att nöjda kunder inte är samma sak som lojala 

kunder. Författarna påpekar såväl som Söderlund (2001) på att kundlojalitet beror på 

flera faktorer. Kundtillfredsställelse och lojalitet påverkas av att kunden är nöjd och 
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Blomqvist et al. (1999) poängterar att kunden måste vara mycket nöjd för att bli lojal. 

Förr, hävdar Godin et al. (2005), räckte det med att erbjuda en bra produkt till ett bra 

pris på ett påtagligt sätt för att klara sig bra. En rimlig kvalitet och service var också av 

vikt. Idag räcker inte detta menar Godin et al. (2005). Författaren skriver att förr var 95 

procent av framgången närvaro. Han menar att vara tillräckligt bra inte räcker till i 

dagens samhälle där allt är tillräckligt bra. Trots att konsumenter har orealistiska 

förväntningar på kvalitet menar författaren att de uppfylls varje dag. Blomqvist et al. 

(1999) poängterar att företag måste förstå vilka faktorer som medför kundlojalitet och 

identifiera de kritiska faktorerna för att kunna hantera dessa på ett bra sätt (Blomqvist et 

al. 1999). Enligt Fernström (2005) upplever företag inom hotell, flyg, konferens samt 

restaurang att kunder i regel inte är särskilt lojala. Orsaken till detta beror på att utbuden 

är likartade till en stor utsträckning och att kunden söker variation och nya upplevelser. 

Vidare har kunden möjlighet att vara lojal mot ett flertal antal leverantörer (Fernström, 

2005).  

Kundnärhet 

Vi måste satsa på att ta hand om våra kunder i framtiden så att vi skapar förtjusta 

kunder som nästan älskar oss och därför gärna återkommer som gäster till vår 

anläggning. (Fernström 2005:22)  

Laurelli (1984:48) skriver att …ofta fungerar man så att man ser och hör vad man vill 

se och höra. Man anpassar med andra ord verkligheten till den bild man vill ha av 

verkligheten. Shaw (2005) menar att när företag stannar upp och funderar över 

situationen de befinner sig i är det vanligt att de får en ökad förståelse. Företag bör 

lyssna på omvärlden menar författaren. Kundens upplevelse är viktig men trots detta är 

det vanligt att företag inte har tillräckligt kundfokus poängterar Shaw (2005). 

Författaren skriver att för några år sedan behövdes inte ett lika kundorienterat 

perspektiv men idag är det nödvändigt och efterfrågat. Dock menar Storbacka och 

Lehtinen (2009) att det finns risk att för stort fokus på kunden hämmar verksamhetens 

utveckling då de ser att kunder idag snarare är konservativa än innovativa. När 

kundtillfredsställelse betonas ligger tyngdpunkten enligt författarna ofta på kundens 

uttryckliga behov. Syftet är i regel alltså inte att skapa en djupare förståelse för 

behoven, som exempelvis för de behov som kunden kanske inte är medveten om. Enligt 

Wiersema (1996) arbetar kundnära företag på ett annorlunda sätt. De upptäcker oanade 
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problem, avslöjar hemligheter som tidigare inte insetts och skapar dynamiska synergier 

med sina kunder (Wiersema 1996:12). Wiersema (1996) konstaterar att de företag som 

ligger i framkant på marknaden är de som analyserar kundens brister, ifrågasätter 

kundens antaganden och företag som tar ansvar för förändringsarbete. Dessa kundnära 

företag utvecklar relationer och kan genom kundfokus se potentiella möjligheter och 

problem skriver Wiersema (1996). Enligt Shaw (2005) krävs en djup förståelse för 

något för att kunna nå dess fulla potential. Godin et al. (2005) tar upp att det i regel inte 

handlar om stora förändringar för att förbättra och sticka ut utan ser en finess med små 

steg. Vidare skriver Fernström (2005) att kunden vill styra, välja och känna att de har 

kontroll. 

Blomqvist et al. (1999) tar upp tre aspekter som är väsentliga för att skapa kundnärhet, 

nämligen tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. Ett problem som författarna 

berör gällande kundnöjdhet är att kunden i regel inte själv kan beskriva sitt problem då 

denne inte känner till det verkliga problemet. Wiersema (1996) poängterar att en extern 

aktör kan se potentialen och tillföra ett nytt tankesätt. Författaren betonar att företag ska 

tänka varför istället för vad och att tänka längre än kundens självklara behov.   

3.3 Kvalitetsskapande 

Då tjänstesektorn inte bara bygger på goda relationer utan även en förmåga att 

leverera hög service finner vi teori om servicekvalitet relevant. Vi ser att det är viktigt 

att företag är införstådda med vilka aspekter som ses som hygien – respektive 

motivationsfaktorer för att kunna skapa hög servicekvalitet, och därmed berörs dessa 

teorier.  

3.3.1 Servicekvalitet  

Kunden inom servicekvalitet 

Det finns ett flertal aspekter som är viktiga att tänka igenom för att skapa en lyckad 

sammankomst enligt Swarbrooke och Horner (2007). De påpekar att de händer alltför 

ofta att företag inte helt tänker igenom syftet med sammankomsten och vad de vill 

uppnå, därmed finns risk att företag inte får ut maximalt av mötet (Swarbrooke & 

Horner, 2007). Kunden måste få ut maximalt av mötet då resurser i form av både tid och 

pengar investeras (Möteslabbet, 2012). Storbacka och Lehtinen (2009) pekar på att 

företag måste hantera kundrelationer så att de vinner en del av kundens hjärta, tankar 
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och plånbok för att vara framgångsrikt. Författarna betonar att vilken relationsresurs 

som helst kan bidra till växande kundmedverkan men att finna kundens hjärta är av vikt. 

Fernström (2005) skriver att skapa en interaktion på ett djupare plan där gästen blir 

involverad och en integrerad del i verksamheten är av betydelse. Lindquist och Persson 

(1997) pekar på att inom det kundfokuserade perspektivet är kvalitet nära relaterat till 

kundtillfredsställelse. Isacson (2000) definierar begreppet värde genom att företag 

strävar efter att nå en högre nivå av kundtillfredsställelse för att helhetsupplevelsen ska 

överträffa kundens förväntningar.  Vidare skriver författarna Kandampully et al (2001) 

att värde även beror på situationen. Isacson (2000) menar att det är svårt att påtala 

vilken enskild del som skapar värde för kunden men att om leverantören är införstådd 

med vad som skapar värde så skapas ett ännu högre värde hos kunden.  

Kandampully el al. (2001) påtalar att gästers uppfattning om servicekvalitet skiljer sig 

och att servicekvalitet beskrivs även av Grönroos (2008) som gapet mellan 

förväntningar och faktisk upplevelse. Han framhåller att …kvaliteten på en viss produkt 

eller tjänst är vad kunden upplever att den är (Grönroos 2008:81). Kunden är en viktig 

del när det kommer till att skapa mening enligt Korczynski (2002) och att om kunden 

inte engagerar sig kommer denne inte få ut det mesta av situationen. Lindquist och 

Persson (1997) samt Wilson et al. (2008) och Gummesson (2008) tar upp att kunden är 

en aktiv medproducent vid service. Wilson et al. (2008) menar att tjänsteerbjudandet 

inte kommer till sin fulla rätt utan en part som tar del av erbjudandet. Vidare tar de upp 

att det har förts en diskussion kring att kunder behöver träning nu när de kommit att bli 

medproducenter för att öka deras motivation och förståelse för vilken roll de faktiskt 

har. Grönroos (2008) för ett liknande resonemang och skriver att kunderna bör få 

vägledning i hur de bör agera för att de själva ska kunna medverka och bidra på ett 

önskvärt sätt. Isacson (2000) tar upp att kunden kan ha olika roller och belyser även hon 

kundens aktiva roll. Rytting (2006) upp att kunder kan medverka på ett sätt som är mer 

eller mindre önskvärt och att utbildning därmed kan vara lämpligt, vilket Grönroos 

(2008) och Wilson (2008) indikerat. Ytterligare författare som belyser diskussionen är 

Storbacka och Lehtinen (2009). Korzcynski (2002) säger att företag inom 

servicesektorn befinner sig i position där de kan påverka kundens beteende i 

interaktionen. Utmaningen för personalen ligger i att övertyga och manipulera kunden 

med en finess som gör att kunden tror att denne har kontrollen skriver Korczynski 

(2002). Enligt Kandampully et al. (2001) är det gästen som avgör nivån av levererad 
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servicekvalitet. Det finns enligt Storbacka och Lehtinen (2009) potential att göra en 

missnöjd kund tillfredsställd genom att tillgodose kundens behov, vilket även Isacson 

(2000) poängterar. T.o.m. den starkaste relation kan befinna sig i riskzonen om ett 

företag inte lyckas hantera ett kritiskt möte på ett tillfredsställande sätt (Storbacka & 

Lehtinen, 2009:125). Isacson (2000) framhåller vidare att det är av vikt att 

verksamheten är införstådda med sina starka respektive svaga sidor för att inte riskera 

att lova mer än vad de kan erbjuda. 

Kvalitetsdimensioner 

Grönroos (2008) säger att kvalitet inom tjänstesektorn är komplex då produktion och 

konsumtion aldrig helt kan separeras. Kandampully et al. (2001) poängterar att gästens 

uppfattning om kvaliteten är ett resultat av interaktion över tid och tar upp att det är tre 

tidsramar som är av vikt: före, under och efter servicemötet. Den marknadsföring som 

kunden möter före besöket skapar de första förväntningarna och vidare ger information 

som besvarar gästens första frågor. Nästa tidsaspekt författarna belyser är under mötet 

och behandlar det personliga mötet. Den sista tidsaspekten handlar om uppföljning efter 

besöket. Författarna tar upp att studier visar att kunder som klagar men får sina problem 

lösta på ett bra sätt är mer troligt att de blir lojala kunder (Kandampully et al. 2001). 

Enligt Grönroos (2008) har kvalitet inom service två dimensioner antingen en teknisk 

eller en resultatmässig dimension. Den andra dimensionen benämns funktionsmässig 

eller processinriktad dimension. Grönroos (2008) menar att vad som upplevs av kunden 

är givet av betydelse och påverkar deras upplevelse av kvaliteten. Dock poängterar han 

att det inte går att beskriva det så enkelt. Vad kunden får är endast en av 

kvalitetsdimensionerna, nämligen den tekniska kvaliteten på resultatet av tjänstens 

produktionsprocess. Det är ofta denna aspekt, poängterar han, som kunden på ett relativt 

objektivt plan utvärderar då det utgör en teknisk lösning på ett problem. Grönroos 

(2008) menar att kundens upplevda kvalitet påverkas av ett flertal sanningens 

ögonblick. Med detta i åtanke menar författaren att en teknisk kvalitetsdimension inte är 

tillräcklig för att förklara kundens upplevda tjänstekvalitet. Givet är att kunden kommer 

att påverkas av hur den tekniska kvaliteten överförs. Han menar att det är mer troligt att 

kunder sätter högt värde på tjänsten om de finns acceptans för olika 

självbetjäningsmoment och samproduktionsrutiner. Med andra ord anser författaren att 
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det handlar om vad kunden får och hur kunden får det. Vidare skrivs att de tekniska 

dimensionerna utvärderas i regel mer objektivt än de funktionella dimensionerna.  

Kompetensaspekten 

Swarbrooke och Horner (2007) skriver att planera en sammankomst kräver expertis och 

det är värdefullt för företag att ha ett team som har hand om dessa aktiviteter. Då 

sammankomsten sker vid ett givet tillfälle är det viktigt att allt flyter på och 

förberedelser är nyckelordet, att känna sin målgrupp, veta vad de efterfrågar och 

uppskattar belyses av författarna. Grönroos (2008) tar upp att företagets image påverkas 

av kundens upplevda kvalitet och om kunden har en bra image kan mindre misstag 

förlåtas till en större utsträckning. Isacson (2000) tar upp att ett diskuterat område är just 

vad i den upplevda kvaliteten som skapar tillfredsställelse och mervärde hos kunden. 

Grönroos (2008) skriver att kvalitet är ett konkurrensverktyg och kan vara nyckeln till 

framgång. Av Fernström (2005) framhålls att framtidens företagande handlar om att 

genom engagerade medarbetare med goda insatser skapar lyckade möten där kunden 

trivs, vilket är nyckeln till framgång och kvalitet. Enligt Lundmark (1998) finns det ökat 

intresse för kompetensutveckling i organisationer och att utbildning ses värdefullt. Det 

är väsentligt att ha i åtanke att människor lär på olika sätt menar författaren. Hur 

undervisningen sker påverkar kursdeltagaren då hon menar att hur vi lär påverkar vad vi 

lär. Lundmark (1998) skriver att om utbildning är välplanerad för enskilda individer och 

för företaget ökar nyttovärdet. Storbacka och Lehtinen (2009) pekar på att personer 

påverkas av den miljö som de befinner sig i. Enligt författarna är ordet mötesplats ett 

brett begrepp som innefattar mer än de fysiska aspekterna då allt som kunden kan 

uppleva med sinnena är del av mötesplatsen. Vidare menar de att mötesplatsen påverkar 

kundens möjligheter att utföra sina uppgifter, vilket påverkar det upplevda värdet. 

Lundmark (1998) för en diskussion kring till hur stor del utbildningen ska anpassas till 

samhället eller om utbildningen faktiskt ska sträva efter att förändra samhällsynen. 

Storbacka och Lehtinen (2009) för ett liknande resonemang när de tar upp till vilken 

utsträckning parter ska anpassa sig till varandra eller om båda processer bör anpassas. 

De menar att anpassning i någon grad bör ske för att fortsätta ett samarbete och relation. 

3.3.2 Hygien – och motivationsfaktorer 
Herzbergs teori om motivationsfaktorer tas upp av Kamfjord (1999) och handlar om 

vilka faktorer som gör människor tillfredsställda. Författaren beskriver att 
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motivationsfaktorer bidrar till at skapa tillfredsställelse och motivation på en nivå utöver 

likgiltighet. Vidare skriver författaren att hygienfaktorer inte ökar tillfredsställelsen utan 

fungerar så att de försämrar situationen om faktorerna är av lägre standard än väntat. 

Teorin av Herzberg tas även upp av Lindquist och Persson (1997) där teorin beskrivs 

som en dikotomi, att …motpolen till missnöje är frånvaron av missnöje och motpolen 

till tillfredsställelse är frånvaron av tillfredsställelse (Lindquist & Persson 1997:108). 

Kamfjord (1999) skriver att attraktioner och mat har hög sannolikhet att överträffa 

förväntningarna hos den resande. Servering av mat och dryck kan vara en hygienfaktor 

enligt Herzbergs teori där en sämre kvalitet kan påverka helhetsintrycket. Kamfjord 

(1999) skriver att använda sig av begreppen motivations – och hygienfaktorer är ett bra 

verktyg vid produktutveckling och kvalitetssäkring inom turismindustrin. Dock menar 

han att en svårighet är att skillnaden på motivations – och hygienfaktorer inte alltid är 

tydliga. Även Brooks (2003) skriver om Herzbergs tvåfaktorsteori och dess användning 

inom organisationer. Ytterligare författare som nämner hygienfaktorer är Storbacka och 

Lehtinen (2009) och tar upp det som en av fyra aspekter när de pratar om 

kvalitetsfunktioner.  

Medlik och Ingram (2000) skriver att företag måste tillfredsställa kundens behov i form 

av mat och sömn och samtidigt leva upp till sin image. Fernström (2005) menar att 

tidigare kunde företag differentiera sig genom att vara i framkant med tjänster så som 

IT, SPA, motionsanläggningar och internet men att kunden idag räknar med att dessa 

tjänster ingår och finns på anläggningen.  

3.4 Varumärket  

Varumärket kan vara ett första verktyg för att kommunicera de inre och ordinära 

kvaliteterna hos ett företag och därmed är teorin av vikt. 

Enligt Haig (2004) är poängen med varumärken att skilja sig från konkurrenterna. 

Lagergren (1998) menar att kännetecken för ett starkt varumärke är att gå sin egen väg 

utan att snegla på andra. Enligt Isacson (2000) är varumärken av vikt och ett sätt att 

uttrycka sig.  Både Isacson (2000) och Kapferer (2008) poängterar att de varumärken 

som en person väljer bidrar till att kommunicera identiteten av privatperson och 

yrkesperson. Författarna menar att vilket hotell en person väljer sänder ut signaler till 

omgivningen. Vidare skriver Kapferer (2008) att varumärket ska inge förtroende och 

minska risken för kunden och riskerna relateras till ekonomisk, funktionell, psykologisk 
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eller social risk. Att varumärket är en kvalitetsgaranti är något Lagergren (1998) pekar 

på. Jones (1986) uttrycker att företag måste ha information om sina kunder och 

konkurrenter för att helt förstå sitt varumärke. Miller och Henthorne (2007) skriver om 

Unique Selling Proposition (USP) och genom att framhäva vad som är unikt för en 

plats, med andra ord dess USP, kan konkurrensfördelar skapas. Grönroos (2008) belyser 

även han diskussionen kring varumärken och menar att definitionen av ett varumärke i 

regel utesluter kunden. Han menar att i praktiken påverkar kunden i 

varumärkesskapandet. Om det alls finns någon som kan bygga ett varumärke så är det 

kunden. Marknadsförare kan inte göra det. Det kan bara skapa de förutsättningar som 

krävs för att varumärket ska växa fram i kundernas tankar (Grönroos 2008:313).  

3.5 Teoretisk sammanfattning 
Figur 1 illustrerar teoriavsnittet komprimerat 

där den lila triangeln symboliserar 

mötesindustrin, vilken är beroende av de övriga 

trianglarna. De kvarstående trianglarna 

representerar huvudrubrikerna som återfinns i 

den teoretiska referensramen nämligen, 

relationer, varumärket, trender, samt 

servicekvalitet. Vi ser att relationer är kärnan då 

ingen verksamhet kan klara sig på egen hand 

och att våra övriga teoretiska rubriker på ett 

eller annat sätt kan relateras till relationer. Som 

Grönroos (2008) framhåller skapas inget varumärke enskilt utan kunderna är en del av 

varumärkesskapandet, med andra ord återfinns relationer även här. För att förstå vad 

kunder värderar högt och vad som genererar kvalitet är det av vikt att ha en relation. 

Som framgått, värderar kunder kvalitet på olika sätt. Genom en relation kan parter bli 

införstådda med vilka trender som råder, och hur dessa influerar.  En trend som bland 

annat berörs är den teknologiska utvecklingen och det går att ställa sig frågande till 

relationernas betydelse och om teknologin riskerar att hämma relationsutvecklingen. 

Kort och gott är relationer ett omfattande begrepp som kan relateras till mycket och 

eftersom no business is an island är mötesindustrin tätt relaterat till relationsaspekter. 

Tanken bakom modellens utformning är att delarna tillsammans skapar en stjärna vilken 

vi ser symboliserar att en kombination av teorierna kan skapa ett framgångskoncept. 
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4. Empirisk analys 
Kapitlet uppvisar det empiriska materialet sammankopplat med teoretisk referensram 

och följer samma struktur som föregående kapitel. En presentation av respondenterna 

återfinns under rubriken 2.5.1 Urval och respondenter. Nedan följer en upprepning av 

presentationssystemet av respondenter. Siffran 1 står för Svenska Möten, siffran 2 

representerar anläggningar och slutligen siffran 3 för kunder. Exempelvis: Fägerblad1.  

4.1 Trender 

4.1.1 Generella trender inom branschen 

Skoglund2 anser att kunderna har god framförhållning vid bokning men att den var ännu 

bättre bara för några år sedan. Intressant är att Fernström (2005) samt Swarbrooke och 

Horner (2007) framhåller att tidsbrist och sena bokningar karaktäriserar branschen. 

Fägerblad1 anser att kunder är medvetna om sin dåliga framförhållning och en 

anledning kan vara att behovet av möten idag kan uppkomma väldigt snabbt. Svenska 

Mötens uppfattning är att de bör svara på offerförfrågan inom två timmar medan 

Skoglund2 uppger inom ett dygn. Han berättar att kunder uppger att de vill ha 

återkoppling så fort som möjligt och Nordic Light Hotel då kontaktar kunden för att 

definiera tidsramen de ges innan kunden behöver offerten. Uddling2 uttrycker att 

framförhållning inte existerar, vilket förvånar henne, hon tror det beror på att 

anläggningar alltid har plats, vilket gör att kunden kan vänta. Det händer dock att 

Uddling2 har offertförfrågningar gällande ett år framåt. Ett sätt att hantera 

framförhållningen är att komma närmare kunden för att redan i början av året kunna 

påverka kommande årets planering menar Uddling2. Fernström (2005) menar att idag 

kan kunder ringa med endast någon veckas framförhållning. Tenerz3 berättar att de 

större mötena bokas in med cirka ett års framförhållning medan övriga med en 

tidsperiod på tre till fyra månader. Fägerblad1 säger att vissa anläggningar har stängt i 

juli trots att Svenska Möten poängterat att semestertiden i Sverige har förändrats. Idag 

arbetar många under juli och mötena bokas då in, vilket gör att dessa anläggningar kan 

tappa kunder. Medlik och Ingram (2000) samt Mårtensson et al. (2004) framhåller att 

bokaren är ovan då det är vanligt att bokning görs av sekreterarassistenten. Detta 

bekräftas av Uddling2, Jonsson2 samt Fägerblad1 och både Giertta1 och Fägerblad1 på 

Svenska Möten menar att en konsekvens är att bokaren inte vågar fatta beslut. Giretta1 

tror dock att en trend som kommer är att en mötesdeltagare sköter bokningen men att 
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det kanske inte är den personen som håller i mötet. Mårtensson et al. (2004) belyser att 

det alltså inte endast är konferensdeltagarens behov som bör tillfredsställas utan även 

bokarens. Skoglund2 ser inte problem med ovana bokare då personalen kan ställa 

kompletterande frågor. Fägerblad1 framhåller att medarbetarna lyssnar in och 

kompletterar med frågor. Han betonar att det är ett problem att kunden inte vet vad den 

vill ha. Skoglund2 menar att det dock är av vikt för hotellet att veta om bokaren får fatta 

beslut eller om en person med högre befattning måste tillfrågas. Vidare berättar han att 

det i vissa sammanhang är önskvärt att en säljare är delaktig i offertpresentationen och 

syftet är att öka trovärdigheten och att sticka ut i mängden.  Inte heller Jonsson2 ser den 

ovane bokaren som ett problem men att det underlättar om personen som bokar själv har 

besökt anläggningen då denne blir mer insatt.  

Fernström (2005) ser att mötena blir allt kortare, dagskonferenserna ökar och det blir 

färre övernattningar. Enligt Tenerz3 är dagkonferenser vanligt förekommande. Uddling2 

ser ett annat tempo i kulturen där allt ska gå fortare. Giertta1 poängterar att kunder vill 

ha näring som går snabbt och är nyttigt då de även ska hinna läsa mail, ringa till jobbet 

och kolla om barnen kommit hem från dagis innan de ska in och jobba igen. Han säger 

att det skett en förändring kring matvanorna och a la carte inte är kundfokus. Giertta1 

berättar om ett scenario där en anläggning dukat upp med smörgåsar och dylikt och 

kunden själv fick förse sig, vilket kunden upplevde gav mervärde samtidigt som 

personalstyrkan kunde dras in. Mårtensson et al. (2004) skriver att det är viktigt att 

affärsresenären arbetar effektivt åt företagets vägnar. Fägerblad1 säger att en trend är 

kortare möten vilket är relaterat till samhällskulturen i stort där tidsbrist är ett faktum. 

Giertta1 menar att ett sätt att effektivisera mötena är att ändra tiden i Outlook då en 

mötesinbjudan skickas. Han berättar att det går att välja om inbjudan ska vara 30 eller 

60 minuter och föreslår att ibland kan 45 minuter totalt spara in mycket tid, han 

uttrycker att …Outlook styr tidsrymden. Skoglund2 berättar att de säljer in besök till sin 

isbar i ett försök att få gästerna att stanna längre. Tegstam-Welinder3 menar att det är 

viktigt att mötas med medvetenhet då möten kostar pengar och berättar att det i regel är 

svårt att ha uppfattning om hur mycket som spenderas på möten. Även Ekroth3 och 

Fägerblad1 betonar bristen på medvetenhet. Skoglund2 säger att de som tidigare haft 

tvådagarsmöten förlägger dem över en dag, övernattande konferenser blir 

dagskonferenser. Fortsättningsvis menar Skoglund2 att under helgerna har de främst 

privatgäster men att föreningar och förbund som inte har möjlighet att träffas på 
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veckobasis förekommer. Att Strand ligger på Öland ser Petersson2 som en förklaring till 

att anläggningen har många tvådagarskonferenser. Även Petersson2 nämner 

konfererande gäster under helgerna och att kommunikationen till anläggningen är ett 

problem. Ett exempel är att Strand har kunder som önskar ha en konferens fredag till 

lördag men då gästerna inte har möjlighet att ta sig från Öland en lördag kan 

konferensen tvingas förläggas torsdag till fredag. Jonsson2 berättar att starten på 

utbildningsdelen på Fredensborgs Herrgård var under 60-, 70- och 80-talen då SJ hade 

mycket möten på herrgården. På den tiden hölls veckomöten måndag till fredag, vilket 

idag inträffar sällan. Vidare framgår att under 80 och 90-talen var tvånätters konferenser 

vanligt men att redan då fanns trenden med effektivare och seriösare möten. Jonsson2 

menar att idag börjar mötena dagen gästerna kommer, fortsätter efter middagen och 

börjar tidigt igen nästa morgon. Hon poängterar att om mötena kan hållas till 

dagkonferenser är detta att föredra ur kundens perspektiv och uppger att under 

besparingstider ökar dagskonferenserna. Fernström (2005) skriver att möten och 

konferenser är något företag på kortsikt kan spara in på, vilket drabbar mötesbranschen. 

Tenerz3 berättar att organisationen nu inte håller övernattningskonferenser som en följd 

av besparingsdirektiv, dock förekommer övernattning om det anses befogat. Han menar 

att den ekonomiska aspekten kan sätta gränser inom de offentliga verksamheterna för 

framtidens möten. För 10 år sedan var majoriteten av konferenser med övernattning 

enligt Fägerblad1. Han pekar på att Svenska Möten ser att dagskonferenserna inte längre 

är heldagar utan snarare från morgon till lunch, vilket indikerar på även kortare 

dagkonferenser, något som Fernström (2005) belyser. Det faktum att dagskonferenserna 

ökar gör att Svenska Möten arbetar för att få in fler dagskonferensanläggningar som 

medlemmar.  

En trend som Jonsson2 tar upp vid övernattning är att gästerna efterfrågar enkelrum. 

Uddling2 framhåller även hon att enkelrum efterfrågas och betonar att det är 

hotellrummen som efterfrågas och inte logi i stugbyarna. Tenerz3 säger något 

skämtsamt att läkarna garanteras enkelrum medan sköterskorna i regel tilldelas 

dubbelrum. 

Medlik och Ingram (2000) skriver att i regel åker affärskunden till anläggningar 

lokaliserade i städer och intresse ligger i att komma fram fort enligt Mårtensson et al. 

(2004). Inom Hyresgästföreningen berättar Ekroth3 att majoriteten av föreningens längre 
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resor görs av anställda på kontor runt om i landet som åker till Riksförbundet i 

Stockholm på möten. Vidare säger han att möten som inte hålls i kontorets egna lokaler 

som längst anordnas 20 till 30 minuter med bil från Stockholm City då flera 

anläggningar ligger inom den radien. Uddling2 berättar att deras kunder kommer ifrån 

en radie av 10 till 15 mil, från städer som Västerås och Eskilstuna. En tredjedel av 

kunderna har kontor i Göteborg, Stockholm och Norrköping där Kilsbergen då blir en 

plats någorlunda i mitten. Även Fredensborgs Herrgård blir en mittpunkt för flera städer 

berättar Jonsson2. Under november och december berättar Uddling2 att de provar att 

erbjuda gratis bussresa mellan centralstationen i Örebro och Kilsbergen Konferens & 

Lodge. Uddling2 säger att det varierar hur kunderna ser på avståndet mellan Örebro och 

Kilsbergen, vissa menar att det ligger långt bort medan andra finner det väldigt nära 

centrala Örebro. Vilket framgått i rubriken 2.5 kunskapsprocessen har återkoppling med 

Uddling2 gjorts och hon framhåller att inte en enda kund har valt transporterbjudandet. 

Dock tror hon inte det är avståndet som sådant som avgör om kunden bokar 

konferensen utan att det handlar om fler aspekter, så som att ligga rätt i tid för företaget 

och att många kunder vill köra egna bilar för att kunna vara mer flexibel. Såväl 

Petersson2 som Jonsson2 betonar vikten av fungerande transport. Swarbrooke och 

Horner (2007) belyser det faktum att många aspekter påverkar där avstånd är ett av 

dessa. Uddling2 spår att de kommer ha liknande erbjudande till våren då det även 

handlar om att synas och att ha attraktiva erbjudanden, trots att kunden inte alltid bokar 

dessa.  Tegstam-Welinder3 på IKEA poängterar att transporten inte får ta för lång tid 

och en resa på 30 minuter är längsta restiden. Det framgår att affärsresenärer ser en 

restid mellan 30 till 90 minuter rimlig (Meeting Professional International, 2012). 

Uddling2 menar att anläggningar som Scandic inte inger samma atmosfär, att 

anläggningar som Kilsbergen Konferens & Lodge kan ge ett lugn som gör det lättare att 

fokusera. Tenerz3 uppger att konferensanläggningen ska vara inom rimligt avstånd med 

högst en timmes resväg med bil. Petersson2 på Strand för ingen statistik på varifrån 

kunderna kommer men har känslan av att resenärerna är från Kalmar, Kronoberg, 

Blekinge och Växjö. Ungefär 90 % av kunderna som besöker Fredensborgs Herrgård 

kommer från en 90 till 120 minuters radie från städer som Linköping, Kalmar och 

Jönköping menar Jonsson2. Hennes uppfattning är att kunder ser detta som en något för 

lång transporttid när resan närmar sig två timmar. Jonsson2 pekar på att samtidigt som 

anläggningen ligger på ”vischan” kan den ses central då flera landsting finns 
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runtomkring, med andra ord blir de mittpunkten för ett flertal län. Enligt Aronsson 

(1993) finner affärsresenärer befolkningstäta områden attraktiva. Johansson3 uppger att 

de inte iväg åker endast för ett möte i sig utan använder sig till stor utsträckning av 

videokonferenser. Dock kan de åka relativt långt om de behöver infinna sig på en plats 

personligen, resan går då ofta till egna kontor i exempelvis Malmö och Skellefteå. Hon 

berättar att företaget har en mötespolicy som innebär att de ska arbeta så mycket som 

möjligt hemma och både kostnads- och miljöaspekter relateras till detta.  

Ekroth3 berättar att mötena kan bli mer effektiva på annan plats då kollegor inte riskerar 

att störa och drar en parallell till Alfons Åbergs ”ska bara” – resonemang. Även Tenerz3 

uppger ostördhet som en anledning att åka iväg. Giertta1berättar att Svenska Möten har 

stora kunder som åker iväg på möten för att få arbetsro och hans uppfattning är att det 

då finns brister i företagskulturen då det inte är sunt att åka iväg av en sådan anledning. 

Tegstam-Welinder3 anser att sättet att mötas på reflekterar företagets kultur och 

värderingar. I regel hålls möten på annan plats men det förekommer att företag håller 

möten på egna arbetsplatsen, då av finansiella skäl menar Mårtensson et al. (2004). 

Johansson3 framhåller att om en grupp ska åka från Örebro åker de högst 20 mil och 

hon inte ser poängen med att en grupp från samma plats reser långt. Enligt Tenerz3 kan 

delegater från andra håll i landet få dem att åka längre. Skoglund2 på Nordic Light Hotel 

framhåller att deras kunder kommer från hela Sverige då det är smidigt att ta sig från 

Arlanda. Fägerblad1 säger att affärskunder vill vara nära flygplatser och att marknaden 

koncentrerar sig alltmer till befolkningscentra. Mårtensson et al. (2004) pekar på att 

slutstationen ska vara centralt belägen. 

Petersson2 betonar anläggningens flexibilitet och möjligheterna att skapa olika 

mötesrum. Fernström (2005) pekar på vikten av flexibilitet och att kunder inte 

efterfrågar en standardslösning. Som framgått framhåller Fägerblad1 att det är ett 

problem att kunder inte alltid vet vad de efterfrågar. Vidare bekräftas Fernströms (2005) 

resonemang av att Ekroth3 anser att vad som bör finnas på en anläggning beror på typen 

av möte. Aspekter han ser bör vara flexibla är bland annat teknologiska lösningar och 

lokalens utformning. Fägerblad1 uppger att de arbetar för att uppmuntra anläggningar att 

ha mobila möblemang. Tegstam-Welinder3 betonar att mötesplatser ska vara öppna för 

flera kontexter och poängterar att möten idag inte endast handlar om 

förmedlingspedagogik då interaktion blir viktigare. Håmsö (2012) för ett resonemang 



Empirisk analys 
Mötesindustrin- KaLuKa eller Funky Friday? 

4 

 

Ellen From & Sofie Helin  48 

där han menar att ett möte sker för att träffas, inte för att lyssna. Han pekar på vikten av 

integration. Johansson3 uppger skolsittning som det spontana svaret när vi berör sittning 

men säger sedan att sittning beror på möte och att det är bra att se varandra. Både 

Svenska Möten och anläggningarna har flexibla lösningar för sittningar och enligt 

Fägerblad1 är skolsittning inte alltid är det optimala. Möten sker vanligen i en 

föreläsningssal men kan även ske i en stor ring exempelvis vid ledarskapsutbildning 

uppger Tenerz3. Något han nämner blivit populärt är cafémodellen där deltagarna sitter i 

mindre grupper runt ett bord, efter cirka 10 minuter byter deltagarna bord medan 

sekreterarassistenten sitter kvar. Petersson2 framhåller att landstinget föredrar att sitta i 

öar utan bord och att det är vanligt att deltagarna sätter sig bredvid personer de känner 

och därmed flyttar föreläsaren runt för att skapa nya möten.  

Ekroths3 uppfattning är att efterfrågan på mer innovativa mötesrum kommer att öka. 

Mårtensson et al. (2004) menar att företag måste vara medvetna om förändringar i 

kunders efterfrågan. Skoglund2 säger att simultankapacitetsförmågan har ökat och 

exemplifierar med ungdomar som lyssnar på musik, tittar på TV och studerar samtidigt. 

Han tror att inom 10 till 15 år kommer …det vara acceptabelt att fälla upp sin dator 

under mötets gång då människor ändå kommer att kunna kommunicera och höra vad 

som sägs på mötet. Även Peterson2 tror att kreativitet kommer att efterfrågas mer och 

exemplifierar med lokaler med teman. Vid bokning frågar personalen på Kilsbergen 

Konferens & Lodge om kunden har önskemål gällande sittning och Uddlings2 

uppfattning är att kunden ofta inte har det. Det är då av vikt att personalen har kunskap 

och frågar vad syftet med mötet är för att kunna ge passande förslag. Hon säger att ska 

exempelvis företaget arbeta med att förbättra kommunikationen är skolsittning inte 

lämplig då sittningen i sig skapar kommunikationsproblem. På Nordic Light Hotel kan 

rummen anpassas för exempelvis skolsittning, u-sittning, biosittning, sitta i öar eller att 

sitta kring runda bord uppger Skoglund2. Fägerblad1 framhåller att ett möte inte behöver 

ske i ett möblemang som direkt kan associeras till möten, med ett bord i normalhöjd 

med hårda stolar utan att sittningen gärna får vara nytänkande och innovativ. Han säger 

att Svenska Mötens mötesrum med färgglada Fatboys är imponerande och uppskattat. 

Att människor vill ha rum i lite olika färger, käcka roliga inspirerande möbler, härliga 

färger på mattor och golv, olika sittningar, exempelvis sackosäckar att sitta i istället för 

vanliga konferenssittningar säger Ekroth3. Han poängterar att behovet för traditionella 

sittningar kommer att vara kvar men att de alternativa mötesformerna kommer att öka. 
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Även Skoglund2 belyser vikten av kreativitet och att ställa frågor som uppmuntrar till 

detta, han säger …exempelvis sitta på sackosäckar istället för stolar och vilken effekt 

det skulle få på mötet. Bilder på sittningar återfinns i bilaga 2. 

Som framgått, belyser Fernström (2005) samhällets tidsbrist och Jonsson2 uppger att 

förut kunde deltagare stanna en extra natt för att det var trevligt. Petersson2 framhåller 

att gästerna i regel har ett pressat schema och det blir färre aktiviteter utöver mötena, 

vilket även Jonsson2 och Uddling2 berör. Jonsson2 berättar att det inte ligger i tiden att 

föreslå aktiviteter, då exempelvis team-building, var mer på agendan för fem år sedan. 

De större satsningarna på aktiviteter går inte längre hem men att Fredensborgs Herrgård 

föreslår mindre saker såsom att förlägga eftermiddagskaffet vid sjön. Petersson2 på 

Strand Hotells uppfattning är att aktiviteter var mer aktuellt för 10 år sedan då kunderna 

exempelvis hade kajakpaddling. Enligt Tenerz3 finns stenhårda direktiv att det inte får 

förekomma någon form av underhållning tillsammans med representanter från 

läkemedelsindustri, vilket så inte tidigare var fallet.  

4.1.2 Teknologin inom branschen 

Medlik och Ingram (2000) framhäver att teknologin har fått en ökad roll inom 

tjänstesektorn. Att det är tid att agera för denna teknologiska utveckling framhålls av 

Meeting Architecture, 2012. Enligt Fernström (2005) är det nödvändigt inneha 

förmågan att kombinera kunskap, kompetens och IT för att skapa nya affärsmöjligheter. 

Samtliga respondenter trycker på att teknologin är ett hjälpmedel och inte ett hot. 

Fernström (2000) menar att det är få branscher som blivit så beroende av teknologin 

som rese– och turismnäringen. Intressant är att Fägerblad1 säger att mötesindustrin idag 

inte är online men att de arbetar för att bli det. 

Enligt Ekroth3 är vissa möten inte lämpliga att hålla genom videokonferenser. Håmsö 

(2012) värderar det personliga mötet högt och det bör inte ersättas med hjälp av 

tekniken. Ekroth3 betonar att mycket tappas när ett möte hålls genom teknologin, så som 

kroppsspråk. Han framhåller att personligt möte kan vara att föredra vid första 

sammankomsten för att bonda men att fortsättningsvis mötas genom teknologin. 

Tegstam-Welinder3 menar …att använda teknologin, inte för att flasha utan för att 

förenkla processen är värdefullt. Hon framhåller att gränserna kommer suddas ut då 

deltagare inte alltid personligen behöver närvara. Tegstam-Welinder3 spår att sociala 

medier kommer bli allt större. Jonsson2 anser att det finns en liten risk att teknologin 

http://www.meetingarchitecture.org/


Empirisk analys 
Mötesindustrin- KaLuKa eller Funky Friday? 

4 

 

Ellen From & Sofie Helin  50 

spelar ut det fysiska mötet men samtidigt att företag åker till konferensanläggningar 

trots att företagen i vissa fall själva exempelvis har bättre teknologi i egna 

konferenslokaler. Hon framhåller att behovet av att åka ut och mötas alltid kommer att 

finnas vilket även framhålls av Tenerz3. Johansson3 tror att det i framtiden kommer att 

bli mer egenägda konferensrum än fina konferensanläggningar. Ekroth3 poängterar att 

han citerar andra när han framhåller att …industrin är kring möten och hur man ska 

mötas på ett effektivt och klokt sätt både gällande teknik, innehåll, upplägg och 

pedagogik i möten, där miljötänket och arbetet var i början av 90-talet. Fägerblad1 

pekar på att teknologin påverkar men dödar inte branschen. Ekroth3 betonar att 

videkonferenser inte är nytt men att det är på senare år som det frekvent börjat 

användas. Johanssons3 synpunkt är att telefon– och videokonferenser kan komma att 

öka men aldrig helt ersätta de fysiska mötena. Fägerblad1 menar att teknologin 

underlätter då personer kan kopplas upp på videokonferenser i de fall en person endast 

behöver närvara en kort stund. Enligt Fägerblad1 ökar pressen att bli effektivare på 

möten och han liksom Giertta1 tar upp Skype som ett kommunikationsverktyg som ökar 

i betydelse. Som framgått, säger Johansson3 att Axfood till stor del använder sig av 

teknologin för att mötas. Både Ekroth3 och Tegstam-Welinder3 finner det värdefullt att 

avhandla vissa punkter via teknologin innan det fysiska mötet för att effektivisera. 

Samtliga respondenter lägger vikt vid att teknologin ska fungera, i annat fall skapas ett 

irritationsmoment. Håmsö (2012) pratar om aspekter som speed, innovation och frihet i 

relation till teknologin och att genom teknologi kan lösningar skräddarsys samt 

samarbete underlättas. Fernström (2005) menar att mötesindustrin är konservativ och 

Fägerblad1 exemplifierar med att vissa anläggningar har kvar overhead-apparater då 

kunder faktiskt använder dessa. Fernström (2005) skriver att företag lätt fastnar i gamla 

strukturer. Skoglund2 berättar att de i en nyligen öppnad konferensavdelning arbetar 

med innovativa lösningar som ska ligga i linje praktiskt och logistikmässigt för att 

spetsa till det något. Johansson3 spår att i framtiden kommer teknologin utvecklats ännu 

mer och det pratas om företag ska kunna mötas var och en sittandes vid sitt eget 

skrivbord genom videokameror. 

4.1.3 Ett grönare tänk 

Karlström (2006) och Tjärnemo (2001) menar att konsumenten är medveten om att 

livsstilen har en inverkan på miljön. Enligt Johansson3 möts Axfood till stor del genom 

teknologin, delvis med hänsyn till miljön. Tjärnemo (2001) skriver att företag tvingats 
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inta ett mer miljömedvetet perspektiv till följd av ökat tryck från media och 

konsumenter. Giertta1 berättar att Svenska Mötens anläggningar ska vara Svanen-märkta 

och att större fokus läggs på miljö och ansvarstagande och uppger att certifieringen är 

en tung aktör med gott anseende. Dock tror han inte att miljöaspekter i sig är något 

anläggningar vinner kunder på då kunder tar miljöansvar som en självklarhet. Tegstam-

Welinder3 spår att Green Meetings kommer ha större genomslag i framtiden och 

berättar att IKEA idag arbetar med hållbar utveckling genom ett tätt samarbete med 

avdelningen Sustainability. Hon uppger att det finns riktlinjer för att skapa grönare 

möten men att de saknas nyckelfaktorer som gör det mätbart, vilket eftersträvas. Kunder 

har i regel blivit mer medvetna även när det gäller mat menar Tjärnemo (2001) och 

ekologiska och etiska aspekter efterfrågas. Tegstam-Welinder3 säger att ett grönare tänk 

gällande mat och möten kommer att bli framgångsfaktorer för konferensanläggningar. 

Även Jonsson2 spekulerar att maten kommer vara en viktig del. Giertta1 framhåller att 

allergiaspekter är viktigt att ha i åtanke och att företag bör vara proaktiva genom att 

fråga om sådant innan kunden anländer. Tenerz3 ser god mat som en anledning till att 

välja en viss plats men framhåller att även vana är en bidragande faktor vid platsval. 

4.2 Relationsskapande 

4.2.1 Relationer 
Enligt Wang (2012) har företag ändrat synen på relationen till kunden. Kandampully et 

al. (2001) framhåller att relationsmarknadsföring går ut på att stärka banden mellan 

organisationen och dess kund, mellanhand, leverantör och slutligen de anställda. 

Fägerblad1 finner värde i teamarbete där Svenska Möten, kunder och anläggningar 

arbetar i harmoni. Han poängterar att relationen mellan anläggning och kund inte får 

hamna i skymundan vilket kan vara en risk då Svenska Möten först etablerar kontakt 

med kunden. Uddling2 tar upp att genom Svenska Möten tappar Kilsbergen den första 

kontakten dock är samarbetet fördelaktigt då mötespartnern gör att anläggningen får 

kunder och betonar att väl på plats kan en relation förstärkas. Även Ekroth3 tar upp 

vikten av bra relationer med samtliga parter. Han säger att Hyresgästföreningen 

exempelvis inte kan förlägga möten på Selma Lagerlöfs SPA då det inte ser bra ut att 

använda medlemmarnas pengar till en sådan konferens. Skoglund2 berättar att inom 

hotellbranschen är det vanligt att bjuda på frukostar, mingel och luncher vilket är 

uppskattat och ett steg till att utveckla en relation. Gummesson (2008) menar att en 
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relation kan växa fram oavsett om möten sker regelbundet eller sporadiskt om båda 

parter önskar detta. Ford et al. (2006), Kandampully et al. (2001) samt Storbacka och 

Lehtinen (2009) pekar på att relationer bör vara fördelaktiga för båda parter.  

Storbacka och Lehtinen (2009) menar att samtliga parter i en relation kan dra lärdom av 

varandra. Jonsson2 pekar på vikten av att inte endast ha återkommande kunder utan 

även nya då dessa hjälper anläggningen att utvecklas. Även Petersson2 berättar att 

anläggningen inspireras till nya idéer av de gäster som besöker dem, vilka sedan förs 

vidare till andra kunder. Enligt Ford et al. (2006) är interaktion något att sträva efter 

samtidigt som Grönroos (2008) påpekar att alla kunder inte vill ingå en relation till ett 

företag. Jonsson2 säger att beroende på vem det är som bokar en konferens hos dem 

väljer de hur mycket de från anläggningens sida ska försöka hjälpa till. En del kunder 

försöker de påverka och inspirera då de känner att kunden inte vet vad den önskar 

medan andra vet precis vad de vill ha då de varit på många konferenser tidigare.  

Enligt Ford (2002) är alla företag en del av ett komplext nätverk av relationer. Uddling2 

berättar att Kilsbergen Konferens & Lodge inledde ett samarbete med Svenska Möten 

för knappt ett år sedan. En anledning var att Svenska Möten står för en kvalitetsgaranti 

som gör att kunderna vet vad de kan förvänta sig av anläggningen. Hon poängterar 

fördelarna med att via Svenska Möten synas i andra sammanhang då anläggningen ingår 

i deras marknadsföring. Vidare nämner Jonsson2 att de kan ta del av andra kollegor i 

branschen då det genomförs möten för medlemmarna. Löfmarck Vaghult (2002) 

betonar att långvariga relationer är önskvärt. Ett krav är att alla Svenska Mötens 

anläggningar är Svanen-märkta, vilket Giertta1 berättar. Jonsson2 framhåller att 

Fredensborgs Herrgårds Svanen-märkning var en konsekvens av det inledda samarbetet 

med Svenska Möten, likaså var fallet med Kilsbergen Konferens & Lodge. Både 

Uddling2 och Jonsson2 menar att anläggningarna förmodligen inte skulle varit Svanen-

märkta idag utan kravet från Svenska Möten.  

En negativ aspekt enligt Jonsson2 är det inte finns andra medlemmar från Svenska 

Möten i regionen och menar att ytterligare medlemsanläggningar i regionen hade varit 

fördelaktigt. Jonsson2 ser att det gett ytterligare möjligheter till samarbeten med kollegor 

i branschen. Fägerblad1 berättar att det har funnits fall då medlemskapet avslutats då 

anläggningen känt att Svenska Möten inte kunnat ge tillräckligt med kunder. Uddling2 

upplever att organisationen är Stockholmsbaserad med många anläggningar i regionen 
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vilket gör att Kilsbergen Konferens & Lodge får slåss lite extra med tanke på deras 

placering på kartan. Fägerblad1 berättar att Svenska Möten måste koncentrera sig till 

vissa områden, vilket organisationen benämner ”bumerangen”, vilken sträcker sig från 

Stockholm, tvärs över mot västkusten och hela Skåne. Han menar att de flesta 

svenskarna bor där och att Svenska Möten måste prioritera för att använda resurserna på 

ett vettigt sätt. En fördel med att använda sig av Svenska Möten är att de sparar tid 

enligt Färgblad1 och säger att undersökningar visar att de kan spara upp till 20 % av 

tiden på förarbete och att andelen som använder en bokningspartner kommer att öka. 

Giertta1 berättar att ibland väljer bokaren att endast boka lokalen för att ordna resterande 

på egen hand men återkommer sedan till Svenska Möten för att få deras hjälp. 

Peterssons2 uppfattning är att mötena är genomtänkta och att kunderna är medvetna om 

allt och vet vad de vill ha. 

Att företag har en direkt eller indirekt relation i ett nätverk påtalas av Ford et al. (2006)  

och det finns svårigheter med att dra en gräns för var nätverket börjar respektive slutar. 

Även Nordic Light Hotel kan enligt Skoglund2 få kunder tack vare Svenska Möten trots 

att anläggningen inte är medlemmar. Han berättar att de inte har några dedikerade 

mötespartners men samarbetar ändå med ett flertal. Om de kunnat få slutkunden direkt 

menar Skoglund2 att det varit att föredra då de i nuläget betalar en provision till agenter 

och byråer men då branschen ser ut som den gör är dessa aktörer är en viktig del av 

verksamheten. Johansson3 berättar att Axfood inte har någon specifik mötespartner men 

använder sig av ett system för bokning. Då de ofta håller möten på egna kontor ser de 

inte behovet av mötespartners, vidare är det en kostnadsfråga. Enligt Tenerz3 använder 

organisationen sig av en mötespartner i de fall möten hålls utanför verksamhetens egna 

lokaler och nämner två olika mötespartners. Han är positiv till mötespartnerns arbete då 

de anordnat allt utom själva programmet. Mårtensson et al. (2004) framhåller att företag 

ställs inför frågan om de själva ska sätta ihop mötet eller anlita en mellanhand. Ett 

samarbete finns enligt Johansson3 med en resebyrå som nyttjas när de anställda ska åka 

på längre resor där övernattning, tåg och flyg involveras. Axfood kan då gå in via en 

portal för att göra bokningen. 

Ford (2002) belyser vikten av att ha flera aspekter i åtanke vid kommunikation med 

kunden då företag måste se till vilka som köper, hur mycket kunskap kunden har och 

vad kundens alternativ är. Svenska Möten har enligt Fägerblad1 målsättningen att 
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besöka sina anläggningar två gånger årligen. Under dessa besök tittar de på rummen, 

logi och bokning för att se vad som kan förbättras. 

4.2.2 Affärsmannaskap 
Intressant är att samtliga respondenter tar upp relationer och Grönroos (2008) skriver att 

relationer är en viktig del av dagens servicelogik.  För Fägerblad1 är det viktigt att 

Svenska Möten har en ärlig attityd gentemot kund och menar att de inte hymlar om att 

deras tjänst kostar. Enligt honom att det är vanligt att företag marknadsför sina tjänster 

som gratis då provisionen inte syns för kunden. Laurelli (1984) skriver att det är 

väsentligt att affärer görs på ärlig basis. Författaren tar upp att ett etiskt arbetssätt ökar 

respekten från externa parter. Medlik och Ingram (2000) poängterar vikten av att företag 

ifrågasätter sitt koncept och att tänka igenom fysiska faciliteter, matmenyn och typen av 

service. Giertta1 berättar att de internt prövar sina erbjudanden för att känna sig 

bekväma och att de …lever som de lär så at det inte bara blir en skrivbordsprodukt. 

Isacson (2000) skriver om vikten av att företag är införstådda med sina starka och svaga 

sidor för att inte riskera att lova kunden för mycket. Petersson2 framhåller att Strand inte 

har det senare snittet eller nyrenoverade lokaler och därmed satsar de desto mer på 

flexibilitet och vad de kan erbjuda genom god service.  

4.2.3 Kommunikation, kundlojalitet och kundnärhet 

Kommunikation 

Lagergren (1999) beskriver kommunikation som att göra något gemensamt i syfte att 

skapa samförstånd. Som framgått, belyser Fägerblad2 att det är viktigt att 

anläggningarna framhäver bra bilder och att sommarbilder inte bör visas vintertid då 

bilden ska ligga i linje med den verklighet kunden möter. Wilson et al. (2008) beskriver 

servicelandskapet som miljön där upplevelsen utspelar sig och att den gör tjänsten mer 

konkret. Fortsättningsvis är det virtuella servicelandskapet av betydelse menar 

författarna. Uddling2 berättar hur Kilsbergen Konferens & Lodge trycker på det vilda, i 

såväl det fysiska servicelandskapet som på hemsidan samt i broschyren. Det vilda i det 

virtuella servicelandskapet framhävs genom bilder på vilda djur integrerade i 

mötesrummet för att belysa att naturen finns runt hörnet. Uddling2 berättar att när de tre 

offerterna skickas till kund hjälper Svenska Möten dem att säga vad anläggningen bör 

betona. Taylor skrev 1988 att det då var vanligt att arrangören ville se möteslokalen 

innan beslut togs. Detta bekräftas av Uddling2 som säger att …för 10 år sedan åkte 
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kunder runt på visningar för att se hur olika konferensanläggningar ser ut men detta är 

inget som förekommer idag så alla enbart vänder sig till hemsidor för att få 

information.  

Engagemang och närvaro är vad Lagergren (1999) anser att kommunikation handlar om 

och andra parters kunskaper och attityder är väsentliga för att kommunikationen ska ske 

på ett bra sätt. Samtliga intervjuade anläggningar arbetar med kundutvärderingar för att 

ta del av kundernas åsikter efter besöket. På Svenska Mötens hemsida har kunden 

möjlighet att lämna synpunkter, positiva såväl som negativa. Skoglund2 berättar att de 

efter kundernas vistelse skickar ut mail i vilket kunden lämnar sina åsikter. Har de efter 

större konferenser ett möte tillsammans med personen som sålde in konferensen, en 

eventuell agent samt kunden där de utvärderar hur konferensen gått. Syftet är 

kvalitetssäkring men är även ett led i återköp för att kunden ska välja anläggningen 

fortsättningsvis. Skoglund2 menar att genom denna återkoppling skapas en relation och 

ger även kunden en chans att påtala vad som varit bra samt vad som bör förbättras. 

Lagergren (1999) framhåller att kommunikation handlar om engagemang från samtliga 

parter. 

Kundlojalitet 

Enligt Grönroos (2008) finns ingen garanti för att en relation skapar en lojalitet men 

både Grönroos (2008) och Söderlund (2001) framhåller ändå att en god relation ökar 

förutsättningarna. Jonsson2 berättar att de arbetar med två kundutvärderingar, en riktad 

till övernattande gästerna och en till dagkonferensbesökarna. Den senare har de nyligen 

börjat med då dagkonferenser blivit allt mer populärt och de upplever att de vill ha även 

dessa gästers synpunkter. Jonsson2 tror att en mix av gamla och nya kunder är det bästa 

då det är en trygghet med de gamla kunderna medan de nya gör personalen mer 

uppmärksam och alert. Hon framhåller att avtalskunder är viktiga då de ger 

anläggningen viss trygghet, speciellt i tider med lågkonjunktur. Även Fägerblad1 

nämner att de har ett antal avtalskunder som de erbjuder mer hjälp samt vissa rabatter. 

Han berättar att Svenska Möten arbetar med utvärderingar gentemot sina kunder. Denna 

utvärdering görs i två steg där det första sker direkt efter genomförd bokning. Kunden 

får då en länk med frågor om hur bokningsprocessen med frågor i stil med om de fått 

svar på sina förfrågningar tillräckligt snabbt samt om offerterna de tillhandahållit varit 

tydliga. Dagen efter genomfört möte får den som bokat ytterligare en länk rörande 
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själva sammankomsten. Problemet som Fägerblad1 ser är att länken går till en 

sekreterare om denne bokat mötet och behöver då tas vidare till mötesdeltagarna. 

Medlik och Ingram (2000) tar upp att bokaren och mötesdeltagaren inte är samma 

person. Vidare berättar Fägerblad1 att det som inte varit till belåtenhet följs upp direkt 

och blir till en reklamation och att informationen används sedan i internt arbete med 

anläggningarna. Giertta1ser ett problem med att kunder kan känna att de inte vill lämna 

ut mail-adresser och spår om en lösning är att ha en iPad lättillgänglig så kunderna kan 

svara på utvärderingen på plats. Idag är det vanligt att det endast är bokaren som fyller i 

utvärderingen och inte deltagarna som faktiskt också är en stor del av mötet, vilket 

Giertta1 framhåller. 

För att skapa lojala kunder betonar Söderlund (2001) att företag måste veta vad som 

skapar kundlojalitet då denna inte endast baseras på kundnöjdhet. Faktorer författaren 

tar upp rör kundens behov att tillfredsställas samt faktorer som begränsar kundens 

alternativ till den valda leverantören. Jonsson2 menar att det idag är svårare för 

anläggningar att sticka ut och påtalar vikten av att varje anläggning måste hitta sitt 

unika för att få lojala kunder. Hon uppger att det inte längre är unikt att erbjuda 

konferenser i vacker natur i herrgårdsmiljö utan det behövs något mer, vilket även 

Giertta1 berör. Godin et al. (2005) menar att det i dagens samhälle inte räcker att vara 

tillräckligt bra då allt är tillräckligt bra.  Då det finns många konferensanläggningar 

menar Jonsson2 att det är svårt för alla att vara speciella och detta styrker Fernström 

(2005) genom att säga att företag inom hotell, flyg, konferens och restaurang generellt 

inte har lojala kunder, utbuden är likartade och kunder söker variation och nya 

upplevelser.  

Kundnärhet 

Shaw (2005) belyser vikten av att lyssna på omvärlden och Fägerblad1 säger att de 

förändringar som skett inom mötesindustrin har skett löpande. Det går inte att säga 

exakt när det började då förändringarna inom industrin relateras till 

samhällsutvecklingen i stort menar han. Shaw (2005) skriver att trots vikten av 

kundfokus är det vanligt att kundens önskemål inte tillmötesgås. Giertta1 säger att 

exempelvis servera a la carte inte är kundfokuserat då det tar tid. Middagen tenderar att 

ersättas med mingel säger Petersson2. Enligt Storbacka och Lehtinen (2009) finns risk 

att kunder hämmar utvecklingen då de ibland är konservativa, vilket kan exemplifieras 
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med att Johansson3 upplever att Axfood vet hur deras möten ska gå till. Som nämnts 

berättar Fägerblad1 att anläggningar fortfarande har overhead-apparater eftersom kunder 

önskar detta. Vidare framhålls att kunden inte alltid vet vad den vill ha och Skoglund2 

tar upp att kunden inte alltid vet hur mötet kan förbättras. Wiersema (1996) poängterar 

att de företag som är framgångsrika är de som vågar ifrågasätta kunden. Godin et al. 

(2005) skriver att förbättring kan handla om små steg. Giertta1 på Svenska Möten säger 

att en sådan liten sak som att markera upp buffén med tydliga alternativ för exempelvis 

allergiker är att inta ett kundfokuserat perspektiv. Fernström (2005) skriver att kunden 

vill styra, välja och känna att de har kontroll. Giertta1 poängterar att det inte handlar om 

stora innovationer utan snarare att tänka efter före. 

4.3 Kvalitetsskapande  

4.3.1 Servicekvalitet 

Kunden inom servicekvalitet 

Enligt Wilson et al. (2008) är kunden en aktiv medproducent och både kund och 

tjänsteleverantör behövs för att nå serviceerbjudandets fulla potential. Tegstam-

Welinder3 samt Giertta1 framhåller att det är viktigt att mötet har ett klart definierat syfte 

för att det ska bli bra och …om man inte vet varför mötet hålls ska man inte mötas. 

Fägerblad1 och Tegstam-Welinder3 betonar att det är vanligt att företag inte är medvetna 

om hur mycket tid och pengar de lägger på möten. Tegstam-Welinder3 säger att hon har 

kollegor som nekar mötesinbjudan där syfte och mål inte är formulerat eller att de 

ifrågasätter sin närvaro på mötet. Både Tegstam-Welinder3 och Ekroth3 poängterar att 

det förekommer att mötesdeltagare kommer med på ren slentrian. Enligt Swarbrooke 

och Horner (2007) händer det alltför ofta att företag inte tänker igenom syftet med 

sammankomsten och risk finns att företag inte får ut maximalt av mötet. Ekroth3 säger 

att det inte är alltid som samtliga deltagare har en egen anledning att befinna sig på 

mötet men att i regel är Hyresgästföreningen bra på att bjuda in rätt deltagare. Vidare 

framhålls att ansvaret ligger hos båda parter att se till att rätt deltagare närvarar. 

Johansson3 berättar att om en mötesinbjudan mottas är det menat att personen ska 

befinna sig på mötet då ägaren av mötet har tänkt igenom deltagarlistan. Med detta i 

åtanke ifrågasätter hon aldrig sin närvaro. Giertta1 på Svenska Möten menar att de 

ifrågasätter om alla deltagare behövs på mötet då företag kan spara mantimmar på att 

rätt personer är på rätt möte. Jonsson2 menar att beroende på relationen till kunden 
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arbetar de till olika utsträckning med att påverka kunden och att det är lättare att komma 

med idéer om tidigare relation finns. Dock är flera kunder enligt Jonsson2 väldigt 

bestämda med hur de vill ha det.  Johanssons3 uppfattning är att tips och 

rekommendationer från anläggning är bra när de hålls i externa lokaler och tar Scandic 

som ett exempel. Dock har Axfood många interna möten, både på egna kontoret och på 

huvudkontoret i Stockholm och Johansson3 säger …och då vet man ju hur det funkar. 

Tenerz3 framhåller att organisationen föredrar att hålla mötena inom sjukhusområdet.  

Grönroos (2008) betonar att kundens roll blivit mer aktiv och att de är del av att skapa 

värde. Isacsson (2000), Wilson et al. (2008), Grönroos (2008) samt Rytting (2006) 

menar att kunden kan behöva hjälp att förstå innebörden av rollen som aktiv 

medproducent för att kunna påverka på ett mer önskvärt sätt. Fägerblad1 berättar att ett 

problem är att kunden inte vet vad den vill ha. Både Jonsson2 och Fägerblad1 säger att 

personen som bokar mötet inte alltid är bekväm i att fatta beslut kring mötet och 

Fredensbergs Herrgård arbetar därför mer med att påverka kunden väl på plats. Enligt 

Korczynski (2001) befinner sig företag i en position som ger möjlighet att påverka 

kundens beteende i interaktionen och att en utmaning är att personalen ska manipulera 

kunden på ett sätt som gör att kunden känner denne har kontrollen. Även Uddling2 tar 

upp att bokaren i regel väljer det säkra före det osäkra. Enligt Fägerblad1 är Svenska 

Möten bra på vad de gör och nästa steg är att hjälpa kunden ytterligare en nivå och 

poängterar att kunden måste vara mottaglig för detta. I resonemanget framgår att 

anläggningar fortfarande har overhead-apparater och att Svenska Möten menar att de 

ska tas bort då de är gammalmodiga men responsen från anläggningar har varit att 

kunder fortfarande använder apparaterna. Storbacka och Lehtinen (2009) betonar att 

företag måste vinna kundens hjärta, tankar och plånbok genom att hantera 

kundrelationer på ett bra sätt. Grönroos menar att vad som avgör kvaliteten på en vara 

eller tjänst beror på kundens upplevelse.  

Kvalitetsdimensioner 

Kandampully et al. (2001) poängterar att det är väsentligt att fokusera på kvalitet genom 

tre led, nämligen före, under och efter köp. Författaren skriver att marknadsföringen är 

en tidig kontakt som skapar förväntningar. Fägerblad1 berättar att det är anläggningarna 

själva som står för vilken information som ska framgå på Svenska Mötens hemsida. 

Dock finns fall då Svenska Möten rekommenderar att informationen revideras och 
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exemplifierar med anläggningar visat sommarbilder under vintern. Ekroth3 menar att då 

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation är det extra viktigt att tänka på vad 

som kommuniceras genom val av konferensanläggning, vilket är något som kan vara 

problematiskt. Hans erfarenhet är att det finns anläggningar som sänder ut fel signaler 

vilket gör att anläggningen framstår på ett annat sätt än hur den verkligen är. Med andra 

ord finns risk att medlemmarna anser anläggningen opassande när den egentligen 

kanske är den mest lämpade. Samtliga respondenter betonar vikten av att de mest basala 

elementen fungerar problemfritt för att upplevelsen ska ses positiv. Skoglund2 och 

Petersson2 menar att deras personal är en viktig del för kvalitetsskapandet. Som 

framgått, används enkäter från anläggningarna för att få en bild av den upplevda 

kvaliteten. Grönroos (2008) menar att det är svårt för kunden att sätta fingret på vad 

som specifikt förbättrar eller försämrar upplevelsen. Han pratar om att kundens 

upplevelse påverkas av vad denne får och hur tjänsten levereras. Jonsson2 berättar att 

bokaren före ankomst ibland skickar en lista över vilka som ska bo tillsammans. 

Anländer mötesdeltagarna sedan i tron att de ska bo i enkelrum kan de bli upprörda. 

Jonsson2 menar att det kan bli personalen på anläggningen som får hantera en upprörd 

kund trots att de egentligen inte ligger bakom orsaken till irritationen. Situationen kan 

även leda till att kundens första intryck av besöket blir dåligt. Som redan berörts tar 

Tegstam-Welinder3, Ekeroth3 samt Giertta1 upp vikten av att ha rätt personer på mötena. 

Även detta kan relateras till Grönroos (2008) resonemang om vad och hur då 

mötesdeltagarna kan uppleva att de inte fått ut de mesta av mötet och ser anläggningen 

som orsak till detta. Dock kan det vara så att fel personer befinner sig på mötena.  

Lundmark (1998) pekar på det faktum att personer lär sig på olika sätt. Ekroth3 berättar 

att vad som efterfrågas på mötena beror helt på mötets karaktär. Skoglund2 på Nordic 

Light Hotel berättar att de har ett par tekniska funktioner i konferensrummen som kan 

påverka inlärningen. Ett exempel är att ljussättningen kan ändras för att påverka 

deltagarnas humör.”Funky Friday”-knappen exempelvis …drar igång lite härligt, rött 

blinkande ljus ihop med lite härlig fredagsmusik. En annan knapp heter ”Calm Atlantis” 

med blått ljus och inger ljudet av havsbrus. Skoglund2 menar att anläggningen försöker 

uppmuntra till att använda dessa men att det inte alltid är passande. Jonsson2 och 

Uddling2 berättar att de erbjuder ett koncept som heter ”walk-and-talk” som innebär att 

deltagarna förlägger mötet under en promenad. Jonsson2 menar att det kan vara svårt att 

få bokaren att ta initiativet till dessa koncept men att de väl på plats propagerar för detta 
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och anläggningen lånar ut gummistövlar som en uppmuntrande gest. Uddling2 menar att 

det är …svårt att få folk att bryta de traditionella möteskoncepten då kunderna har 

svårt att se att de ska ha sitt möte medan de är ute och går istället för att sitta vid ett 

bord och få sitt förmiddagskaffe serverat klockan 10 i soffan. Fernström (2005) skriver 

att branschen är konservativ och både Skoglund2 och Fägerblad1 tar upp att KaLuKa är 

efterfrågat, vilket står för Kaffe Lunch Kaffe. Skoglund2 är emot KaLuKa då det kan 

finnas kunder som exempelvis vill ha smoothies hela dagen. Även Giertta1 uppskattar 

mer innovativa lösningar än KaLuKa. På Strand Hotell framhåller Peterson2 att 

kunderna kommer till förmiddagskaffet, äter sedan lunch och slutligen 

eftermiddagskaffe.. 

Kompetensaspekten 

Då mötet sker vid ett givet tillfälle är det viktigt att allt flyter på och då är förberedelser 

nyckelordet skriver Swarbrooke och Horner (2007) och belyser vikten av att känna sin 

målgrupp. Fägerblad1 berättar att Svenska Möten i vissa fall ser ett behov hos kunden 

som denne inte själv uttalat. Dock har de inte vågat säga till kunden …att skita i power-

pointen och ta en promenad. Vidare framgår att Svenska Möten arbetar med utbildning 

av personalen för att våga ta steget och påverka kunden och en målsättning är att 

komma in i mötesrummet för att effektivisera ytterligare. Enligt Lundmark (1998) samt 

Storbacka och Lehitinen (2009) är det diskuterbart till hur stor del anpassning ska ske 

till samhället eller om en strävan är att förändra synen på samhället. Isacson (2000) 

menar att kundtillfredsställelse handlar om att överträffa kundens förväntningar. 

Skoglund2 berättar att vissa mötesdeltagare uppskattar deras extra funktioner medan 

andra ställer sig skeptiska. Enligt Isacson (2000) att vad som skapar värde individuellt 

och Kandampully et al. (2001) menar att det beror på situation.  

4.3.2 Hygien- och motivationsfaktorer 

Kamfjord (1999) tar upp Herzbergs teori om hygien- och motivationsfaktorer där det 

förstnämnda inkluderar faktorer människor väntar sig ska finnas, de ökar inte 

tillfredsställelsen men skapar missnöje då de inte existerar till belåtenhet. Kandampully 

et al. (2001) skriver att om gästen erbjuds service som denne inte förväntar sig upplevs 

servicekvaliteten högre. Dock om förväntningarna inte motsvarar den upplevda tjänsten 

kan kunden bli missnöjd. Uddling2 poängterar att …har en anläggning inte sköna 

sängar, god mat och bra lokaler är de ute från marknaden och att detta inte är faktorer 
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som får en anläggning att sticka ut. Detta bekräftas av Fägerblad1 då kunder idag räknar 

med att maten ska vara bra och sängarna sköna. Även Medlik och Ingram (2000) tar 

upp att behoven mat och sömn måste tillfredsställas. Fernström (2005) för ett 

resonemang kring att kunder idag vill att middagen ska vara en rolig upplevelse. 

Middagen inkluderar alltså inte endast maten utan även miljön, deltagarna och den 

sociala aspekten är viktiga bidragande faktorer. Även Kamfjord (1999) skriver att 

servering av mat och dryck kan vara en hygienfaktor där helhetsintrycket kan påverkas 

av sämre kvalitet. Fägerblad1 menar att kvaliteten på anläggningarna generellt är god, 

dock kan negativa faktorer som att maten tagit för lång tid eller att tekniska problem 

uppkommit.  Samtliga respondenter betonar vikten av rätt teknisk utrustning och är 

överens om att det är en faktor som kommer att bli viktigare och mer självklara i 

framtiden. Problem med tekniken är enligt Fägerblad1 en katastrof redan idag. Giertta1 

menar att det är många hotell som erbjuder konferensmöjligheter men inte har det som 

kärnverksamhet och därmed kan de ha en något långsam uppkoppling och dålig 

täckning. Detta menar han upprör kunderna och tror att det kommer att bli otroligt 

viktigt att sådant ska fungera bra.  

Uddling2, Petersson2 och Jonsson2 berör att kunderna allt oftare får sova i enkelrum, 

vilket kan ses som en hygienfaktor då många idag blir upprörda om de får veta att de 

måste dela rum med någon. Något Giertta1 tror att många ser som en självklarhet idag är 

företagens miljöansvar. Som framgått, är inte certifierade anläggningar något som 

ytterligare attraherar kunder menar Giertta2. Vad Tegstam-Welinder3 anser bör finnas i 

ett bra mötesrum är mycket ljus, bra luft, gärna ha en trevlig utsikt om fönster finns och 

alla interaktiva verktyg måste fungera. Vidare måste det finnas en bra 

högtalaranläggning, projektor, headset och fungerande whiteboard- pennor. Slutligen 

önskar hon en föränderlig möblering. Johansson3 ser det viktigt att blädderblock, penna 

samt en projektorkanon, vilken kan kopplas till en personlig dator, finns på 

mötesplatsen. Skoglund2 menar att branschen är ganska statisk idag, byggs en ny fin 

konferensanläggning nämner han liknande faktorer som Tegstam-Welinder berör 

gällande vad människor förväntar sig ska finnas. Ekroth3 ser att vad som bör finnas på 

en anläggning beror helt på vilken typ av möte det gäller men betonar vikten av rätt 

teknisk utrustning. Giertta1tror att i framtiden kommer det ställas högre krav på 

mjukvaran, service och flexibilitet.  
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Motivationsfaktorer är enligt Kamfjord (1999) vad som bidrar till att göra människor 

tillfredsställda och lyckliga på en nivå som befinner sig över likgiltighet. Skoglund2 

säger att de flesta centralt belägna hotellen är bra hotell där alla har fyra väggar och ett 

tak, väldigt bra teknisk utrustning och personal som sticker ut och är service-minded. 

Dock tror han att det är där just deras anläggning är …strået vassare än konkurrenterna. 

Jonsson2 tror att intresset för matupplevelser kommer att hålla i sig och att mat och 

dryck kommer att vara en stark och bidragande faktor för anläggningens skull att på rätt 

sätt kunna utmärka sig. Jonsson2 menar att det idag finns många fina lokaler på 

hemmaplan men att mat och dryck kan vara en bidragande faktor till att ta steget att åka 

iväg. 

4.4 Varumärket  

Syftet med varumärket är enligt Haig (2004) att skilja sig från konkurrenterna. 

Lagergren (1998) framhåller att företag bör gå sin egen väg utan att se till 

konkurrenterna. Enligt Kapferer (2008) och Isacson (2008) påverkar de varumärken en 

person väljer bilden av denne, likväl privat som i yrkesrollen. Författarna tar upp att val 

av hotell påverkar budskapet till omvärlden. Ekroth3 berättar att Hyresgästföreningen 

åker som högst en knapp halvtimme när de ska på möten och en anledning till varför de 

inte åker längre bort till välkända konferensanläggningar är relaterat till en 

kommunikationsfråga. Han tar upp Selma Lagerlöfs SPA som ett exempel och att 

sådana konferensanläggningar inte ligger i linje med hur de vill att allmänheten ska 

tolka deras varumärke. Tegstam-Welinder3 nämner att företaget inte åker iväg så långt 

och exemplifierar med Ishotellet i Jukkasjärvi då detta inte ligger i linje med 

företagskulturen och därför inget de gör. Ekroth3 belyser att Hyresgästförenings 

varumärke är av vikt och att det är medlemmarnas pengar som organisationen har 

förtroende att hantera och därmed måste de tänka på vad som signaleras. Även 

Fägerblad1 pekar på vikten av att använda resurserna på ett vettigt sätt. Tegstam-

Welinder3 uppger att de grundbultar som återspeglar IKEA-kulturen ska ligga till grund 

för mötena. Vidare menar Ekroth3 att var mötens förläggs kan skapa såväl positiva som 

negativa avtryck på varumärket. Enligt Lagergren (1998) är varumärket en 

kvalitetsgaranti och Jones (1986) menar att företag bör vara medvetna om sina kunder 

och konkurrenter för att få förståelse för varumärket. Kapferer (2008) uppger att 

varumärket ska minska risken och inge förtroende hos kunden. Som framgått påpekar 

Jonsson2 och Uddling2 att det är positivt att respektive anläggning relateras till 
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varumärket Svenska Möten då det står för en kvalitetsgaranti. De menar att kunderna 

vet vad de kan förvänta sig tack vare denna. Giertta1 berättar att Svenska Möten arbetar 

utifrån en klassificering och vartannat år gör en bedömning av hotellen i syfte att lägga 

fram krav för utveckling hos anläggningarna för att se till att de ligger i linje med 

kundernas förväntningar. 

Att framhäva det unika med en plats ger potential till konkurrensfördelar menar Miller 

och Henthorne (2007). Skoglund2 informerar att Nordic Hotels och Resorts består av 

åtta hotell och att de har ett så pass starkt varumärke att de inte vill profileras med 

exempelvis namnet Clarion. Tegstam-Welinder3 uppger att de mötesanläggningar hon 

ser framgångsrika är de som visar flexibilitet och förståelse för kundens behov. Hon 

framhåller att en mötesanläggning kan differentiera sitt område, hitta nya mötesformer 

och nya sätt att ta sig till platsen. Nordic Light Hotel vill profilera sig genom 

designkänsla och med hänsyn till detta förnyar de lobbyområdet tre gånger årligen. 

Skoglund2 säger vidare att de vill skapa en mötesplats även för Stockholmarna och inte 

endast för hotell - och konfererande gäster. 

Enligt Uddling2 handlar det inte om avståndet utan produkten som erbjuds och även hon 

tar upp Ishotellet. Även Jonsson2 anser att det är av vikt att lyfta fram det unika och att 

hitta det som sticker ut, vilket är något hon finner svårt då de finns många 

konferensanläggningar med vacker natur. Miller och Henthorne (2007) pratar om USP 

(Unique Selling Proposition) som belyser den unika aspekten. Kilsbergen Konferens 

och Lodge erbjuder flera typer av aktiviteter men Uddling2 betonar att anläggningen 

skulle kunna arbeta med att förmedla detta ytterligare. Hon menar att förutsättningarna 

finns tack vare miljön de verkar i men att anläggningen kan …pitcha det vilda mer. De 

arrangerade aktiviteterna som finns tror Uddling2 kan attrahera både affärs– och 

privatsegmenten. Tegstam-Welinder3 belyser vikten av att paketera erbjudandet på ett 

sätt att det löser ett problem för kunden. Giertta1 spår att kunder även i fortsättningen 

vill åka till extrema miljöer och till lugn och avlägsenhet men att det dessvärre tar för 

lång tid att förflytta sig. Uddling2 framhåller att det i regel inte är …många män i 

kostym på anläggningen och hennes uppfattning är att miljön inte tilltalar dem. Vidare 

framhålls att anläggningen i november och december erbjuder gratis transport från 

centralstationen i Örebro för att öka tillgängligheten. Fredensborgs Herrgård erbjuder 

hjälp med transport från Vimmerby och Linköping men påpekar att många föredrar 
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egna bilar. Dock finns det företag som ur en miljöaspekt väljer kollektiv transport. 

Petersson2 berättar att Strand Hotell har ett konferenspaket där flyg från Bromma ingår 

men transport från flygplatsen till Öland inte inkluderas. Dock har hotellet kontakter 

med buss – och taxibolag och kan därmed hjälpa kunden med bokning. Johanssons3 

uppfattning är att de inte skulle resa längre även om transport erbjöds men framhåller att 

det finns grupper som hon tror skulle kunna tänka sig att resa längre tack varje transport 

för att få komma till en mer avskild plats. Tegstam-Welinder3 tror på att hitta nya sätt att 

ta sig till platsen blir allt mer värdefullt och Tenerz3 uppger att hjälp med transport inte 

omöjligt skulle kunna motivera till längre resande. 
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5.Slutsats 
Här presenteras slutsatsen där syfte och forskningsfrågan besvaras. Slutsatsen är av 

personlig och diskuterande karaktär. Slutligen framhålls framtida rekommendationer. 

5.1 Syfte  
Uppsatsen syftar till att klargöra utvecklingen som råder på marknaden inom 

mötesindustrin och belysa hur aktörerna förhåller sig till denna utveckling. Uppsatsen 

behandlar även den kommande utvecklingen. Nedan presenteras syftet i tre delsyften för 

att tydliggöra besvarandet. 

1. Att klargöra marknadsutvecklingen för mötesindustrin  

Något som teori och empiri talar för är att samhället präglas av tidsbrist vilket ger 

kortare och effektivare möten. Att behovet av möte kan uppkomma snabbt, vilket inte 

tidigare var fallet, är en del av samhällsutvecklingen. Fortsättningsvis pekar såväl teori 

som empiri på att företagskunder föredrar befolkningstäta områden då de inte längre är 

villiga att lägga tid på resande. Dock framhålls av en respondent att anläggningarna 

centralt inte inger samma lugn. Vi har kunnat urskilja att aktiviteter minskat i betydelse 

under det senaste decenniet, vilket vi tolkar som en konsekvens av tidsbristen. 

Ytterligare utveckling är att kunder kräver snabb respons vid offertförfrågan och vi har 

noterat att definitionen av vad som är snabbt skiljer sig respondenter emellan. 

Vi har blivit införstådda med att framförhållning vid bokningen försämrats senaste åren, 

vilket är relaterat till samhällsutvecklingen i stort. Den miljömedvetenhet som präglar 

samhället har blivit allt viktigare även inom mötesindustrin. Internet är en del av 

vardagslivet och i dagens samhälle är stort sett allt online, dock inte mötesindustrin, 

vilket vi finner intressant och tecken på en konservativ bransch. Våra spekulationer om 

teknologins betydelse för mötesindustrin låg i linje med att den teknologiska 

utvecklingen riskerade att hota fysiska möten men våra resultat ger oss en annan 

uppfattning. Vi ser att respondenterna finner de värdefullt att avhandla punkter via 

teknologin innan mötet vilket är något vi inte reflekterat över. Även teorin trycker på 

teknologiska trender och dess möjligheter men att det mänskliga mötet alltid kommer 

existera. Vi har identifierat att företag har egna väl utrustade konferenslokaler men att 

de trots detta upplever ett behov av externa möten. 
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Det är i regel sekreterarassistenten som bokar mötet, vilket lyfts fram av teori och 

empiri och vår tolkning är att detta tidigare inte upplevts problematiskt. Idag är det 

problematiskt eftersom kreativa möten börjar eftersträvas och då bokaren och 

mötesdeltagaren inte är samma person känner sig bokaren inte bekväm att fatta 

nytänkande beslut. En slutsats vi dragit från det empiriska materialet är att kundfokus 

kan sägas blivit en trend. Något vi har identifierat är att anläggningarna allt mer 

engagerar sig i kundens val då de exempelvis frågar om mötets syfte. Vi ser att det 

ökade engagemanget tyder på mer kundfokus då syftet med ifrågasättandet är att nå 

mötets fulla potential. Ytterligare tecken på kundfokus ser vi är den flexibilitet som 

belyses av samtliga anläggningar då de menar att det är viktigt att ha ett flexibelt 

arbetssätt. 

Något vi kunnat urskilja är en pågående förändring rörande sittning på mötena och 

trenden lutar mot kreativitet. Vår uppfattning är att graden av kreativitet i mötesrummet 

varierar och mottas på olika sätt, därmed lämpar sig successiva förändringar. I regel 

sätter sig deltagare bredvid personer de känner och bara genom att föreläsaren flyttar 

runt skapas nya möten, vilket är kreativitetsfrämjande. 

2. Att belysa hur aktörerna förhåller sig till marknadsutvecklingen  

En förhoppning vi hade med de två sista intervjuerna vi gjorde var att svaren skulle 

skilja sig från vad vi fått från respondenterna som har mer expertis inom möten. Vi 

finner det intressant att så inte var fallet. En slutsats vi kan dra är att 

marknadsutvecklingen inte befinner sig i ett startskede då samtliga respondenter är 

införstådda med att förändring sker. Dock ser vi inte utvecklingen i ett slutskede utan 

som en pågående process. Vi argumenterar för att om utvecklingen varit i en 

startprocess hade det varit sannolikt att främst aktörer i framkant noterat förändringen. 

Ytterligare konstaterande är att hur förändringsbenägen en individ och ett företag är 

påverkar förhållningssättet till omgivningen då vi ser att personlighet påverkar 

förmågan att vilja, kunna och våga agera i en dynamisk omvärld. 

Att framförhållningen idag är kortare framhålls av empiriskt och teoretiskt material. 

Med åtanke till att anläggningarna framhåller att relationsskapande är ett sätt att hantera 

den kortare framförhållningen, ser vi just relationer som ett nyckelord. Respondenterna 

menar att genom en relation kan anläggningen få förståelse för när nästa möte kan vara 

aktuellt. Vår tanke var att anläggningar skulle ha svårt att hitta lämpliga erbjudanden 
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som en konsekvens av sämre framförhållning men det har framgått att genom 

kontaktnät går det alltid att skapa ett flertal erbjudanden. Relationsskapande inom 

företag har blivit allt viktigare och kan urskiljas i teori och empiri. Vi ser att samtliga 

respondenter har förstått vikten av relationer och ett exempel är hur en respondent 

berättar att de prövar sina koncept internt för att säkerställa att de lever som de lär. Vi 

ser detta som ett sätt att utveckla och förhålla sig till relationer. Att utveckla relationer 

tror vi är ett vinnande koncept då vår uppfattning är att ordet relation täcker in många 

aspekter, vilket gör det till en framgångssaga, om relationerna hanteras rätt vill säga. 

Förhållningssättet till framförförhållning ser vi utifrån våra resultat är lika mellan 

anläggningarna och branschorganisationen då de konstaterar att framförhållningen blivit 

sämre men inte utgör ett stort problem, vilket skiljer sig från vår uppfattning då vi 

trodde sämre framförhållning skapade svårigheter i att leverera erbjudanden. Företag är 

införstådda med att kunden är medveten om sämre framförhällning och en anledning är 

att behovet av möte idag uppkommer snabbt.   

I dagsläget är Svenska Möten och anläggningar väl införstådda med att företagskunder 

värderar välfungerande teknologi högt. Vi ser att de förhåller sig till den teknologiska 

utvecklingen genom att arbeta aktivt för att teknologin ska fungera problemfritt. Ett 

konstaterande är att det kan ses banalt att kraven är fungerande teknologi men vi förstår 

att det är av enorm betydelse då problem med teknologin skapar irritationsmoment som 

kan hämma effektiviteten. Som framgått, var vår tro att teknologin kunde utgöra ett hot 

för mänsklig interaktion, vilket inte är uppfattningen hos respondenterna. Vår 

uppfattning är att Svenska Möten och anläggningar har en avslappnad inställning till 

teknologins konsekvenser då de lägger vikt vid människans grundläggande behov av 

personlig kontakt. Genom vår empiriska studie har vi identifierat att möten, helt eller 

delvis, kan genomföras genom videokonferenser. Enligt oss är ett förhållningssätt att 

aktörer ifrågasätter deltagarnas behov av närvaro och uppmuntrar till att koppla upp 

vissa deltagare online under mötet. Att uppmuntra till färre möten kan upplevas 

paradoxalt men vi ser ett resultat av den empiriska studien är att fysiska möten alltid 

kommer finnas. Ifrågasättandet gör att företag kan inge förtroende som gör att kunden 

värderar företaget högt. Ytterligare är en tanke att företag kan komma att boka in fler 

möten då de ser att möten kan hållas korta och effektiva, utan att vara ett heldagsprojekt 

för ett stort antal deltagare. Att det i empirin pratas om att i framtiden kunna ha 
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videokonferenser vid eget skrivbord talar för att företag har ett uppdaterat 

förhållningssätt till den teknologiska utvecklingen och är innovativa anser vi. 

Att affärskunder inte är benägna att resa långt för att nå konferensplatsen framhålls av 

teori och empiri. Som tagits upp bland anläggningarna är kommunikationen till platsen 

ett problem och kan påverka kundens val av destination. Av empirin framgår att några 

av anläggningarna erbjuder kunden hjälp att boka transport till anläggningen. Vi ser att 

detta är ett sätt att förhålla sig till ett mer kundfokuserat perspektiv men argumenterar 

för att transport bör vara en naturlig del i konceptet och inte ses som en extra service. 

Anläggningarna anser vi ska ha en sådan kännedom om kunden att de kan ha 

uppfattning om hur deltagarna planerar att transportera sig och därmed kan erbjuda 

transportmedel utan att kunden ska behöva fråga.  Samarbeten med transportbolag är 

enligt oss ett steg i rätt riktning, dock är vår uppfattning att hjälpa kunden med transport 

något som ses av anläggningar som en extra service.  Vi värderar smidig och 

välfungerande transport högt och ser det extra viktigt för de anläggningar som inte är 

lokaliserade centralt. Dock är vi införstådda med att detta är en ekonomisk och 

tidsrelaterad fråga men anser att det trots den ekonomiska utgiften kan vara fördelaktigt 

då potentialen ökar för anläggningar att bli ett av alternativen. Då företag i regel lider av 

tidsbrist ser vi att välfungerande transport kan vara ett sätt att förhålla sig till detta 

eftersom det kan underlätta då resenärerna kan arbeta på färden. En förutsättning är att 

färdmedlet är av modern standard med bord, internetuppkoppling och toalett. Vi ser att 

tankegångarna kring transport som ett sätt att förhålla sig till tidsbristen återfinns bland 

anläggningarna men att det går att ta till nästa nivå. 

Flera respondenter tar upp konceptet KaLuKa, vilket vi utifrån empiriskt material 

förstått är traditionsenligt för mötesindustrin. En reflektion är att anläggningars och 

Svenska Mötens förhållningssätt skiljer sig från deras kunders. Flera respondenter 

betonar att KaLuKa inte alltid är det mest optimala och att mottagandet från kunden i 

regel är skeptiskt när ett mer nytänkande koncept föreslås. Våra kundrespondenter spår 

att i framtiden kommer kreativiteten och flexibiliteten bli ännu viktigare. Vi tycker det 

är intressant att kunderna trycker på kreativitet och flexibilitet medan anläggningarna 

framhåller svårigheten i att få kunder generellt att våga prova de mest enkla 

förändringarna. Ett exempel vi ser är att förlägga eftermiddagskaffet vid sjön. Det kan 
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enligt oss upplevas paradoxalt att prata om kreativitet samtidigt som traditionsenliga 

koncept väljs.  

Majoriteten av respondenterna tar upp vikten av att skapa något unikt kring sitt 

varumärke och vissa upplever det svårt då utbudet är stort. Det framkommer i empirin 

att respondenter tror att det i framtiden blir viktigare att erbjuda något extremt för att 

vara konkurrenskraftig. Respondenterna tar upp personal och service som sätt att 

differentiera sig på, vilket vi finner intressant då aktörerna verkar inom servicenäringen. 

Vår uppfattning är att då flera respondenter ser god service som en profileringsfaktor 

tror vi att nivån på service snarare kommer att höjas och göra att hög service tas för 

given, alltså inte blir den USP företagen eftersträvar.  

3. Att behandla den kommande utvecklingen  

Vi tror att ökad medvetenhet kring möten blir viktigare i framtiden och är något som 

flera respondenter redan idag värderar. Respondenterna betonar att möten hålls 

kontinuerligt, vilket tar tid och kostar pengar och de menar att ökad medvetenhet skulle 

vara fördelaktigt ur ett tids- och kostnadsperspektiv. Några respondenter framhåller att 

det inte är ovanligt att företag saknar uppfattning rörande hur mycket tid och pengar 

som faktiskt läggs på möten. Enligt oss är det även viktigt att anläggningarna är 

införstådda med bristen på medvetenhet för att kunna öka förutsättningarna för möten. 

Vi för ett resonemang kring hur det vore om Svenska Möten och anläggningar 

ifrågasätter deltagarnas behov av närvaro och uppmuntrar till att koppla upp vissa 

deltagare online under mötet. Vi ser att ifrågasättandet kan vara ett steg i att mötas mer 

medvetet. Det kan tyckas konstigt att företagen ska uppmuntra till färre möten, men 

efter den empiriska undersökningen, har vi fått bekräftat att de fysiska mötena aldrig 

kommer försvinna helt. Syftet med ifrågasättandet är att kunden kan uppleva en 

uppriktighet hos anläggningen och Svenska Möten som gör att kunden värderar dessa 

företag högt.  En risk vi ser är att företag sparar in på fel saker gällande möten. Flera 

respondenter framhåller att aktiviteterna under möten minskar och vår uppfattning är att 

det inte i alla situationer är rätt att spara in på. Givet är att stora, tidskrävande och 

kostsamma aktiviteter inte kan, och bör, förekomma under varje möte men att 

aktiviteter kan vara av relevans för företagets arbetsklimat. Vi tror att ta bort aktiviteter i 

för stor utsträckning kan generera negativa känslor hos personalen då de kan uppleva att 

personalens välbefinnande är mindre prioriterat. Nedskärande på aktiviteter kan skicka 
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ut signaler att hårt arbete är viktigare än ett positivt arbetsklimat, för att dra det till 

extremerna. Ett flertal av respondenterna betonar att rätt deltagare på mötena är av vikt 

och detta tror vi det ligger mycket i. Att dra ner på kostnader genom att spara in på 

mötena anser vi inte alltid vara den rätta lösningen och vi tror att ökad medvetenhet 

kring möten sparar tid och pengar för företag, vilket gör att möten fortfarande kan 

hållas. Alltså, ökad medvetenhet ökar förutsättningarna för rätt deltagare på rätt möten, 

vilket i sin tur drar ner på både tid och kostnader. 

Att arbeta med simultankapacitetsförmågan tas upp av respondenterna och vår tro är att 

det kommer utvecklas ytterligare. Idag är det inte tänkbart att deltagarna sitter med egna 

datorer och arbetar under mötets gång då de anses oförskämt. Dock tror vi att det i 

framtiden kommer bli vanligare. Redan idag ser vi tendenser på att personer gör flera 

saker samtidigt och känner igen oss i vad en respondent säger då denne framhåller att 

lyssna på musik, ha TV:n på, skicka sms samt konversera på Facebook inte är ovanligt 

vid studerande. Att studenter studerar på detta sätt tror vi kommer återspeglas i framtida 

möten då simultankapacitetsförmågan övas upp i tidig ålder. Vi tror att det kommer bli 

mer accepterat att ha mobilen på då det anses viktigt att ständigt vara anträffbar. Vi ser 

både för- och nackdelar med denna ständiga uppkoppling då de kan vara stressande att 

alltid behöva kunna vara anträffbar men å andra sidan finns det situationer där en person 

måste vara nåbar och därmed minskar stressen eftersom det finns en acceptans för 

påslagna mobiltelefoner under mötet.  

En slutsats vi drar utifrån empirin är att mötesrummen kommer vara mer kreativa i 

framtiden. Vi ser att flexibilitet gör företag mer tillmötesgående och att det i det långa 

loppet ökar potentialen för utveckling då kunder genom den flexibla lösningen kan 

skapa ett erbjudande som anläggningen annars kanske inte haft i åtanke. Vår 

uppfattning är att synen på kreativitet varierar mellan respondenterna och det påverkar 

den kommande utvecklingen. Vissa deltagare pratar om annorlunda och nytänkande 

sittningar när det kommer till flexibilitet och kreativitet medan andra pratar om vikbara 

väggar. Visserligen är mobila möbleringar ett sätt att vara flexibel och till viss mån 

kreativ, men vi har ändå uppfattningen att kreativitet återfinns på olika nivåer bland 

respondenterna. Även teorin framhåller flexibilitet och kreativitet och menar att kunder 

efterfrågar flexibla erbjudanden. Vi tror att tolkningen och nivån av kreativitet alltid 

kommer att skilja sig mellan företag, vilket bör finnas i åtanke. Ett sätt att hantera denna 
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skillnad ser vi är att anläggningar erbjuder ett flertal kreativa koncept, vilka är på olika 

nivåer av nytänkande. Idén med nivåerna är att successivt öka kreativiteten – Rom 

byggdes inte på en dag - och likaså är det med kreativiteten i mötesrummet. Vår 

uppfattning är att både kunder och anläggningar måste förändras för ytterligare 

branschutveckling. Att förvänta sig att de mest konservativa företagen anammar 

exempelvis Nordic Lights koncept ”Funky Friday” är enligt oss att vara naiv och vi ser 

små delmål som ett steg i rätt riktning mot mera kreativa mötesrum. För drastiska 

koncept ser vi inte tilltalade för en större målgrupp och vi tror att de i vissa fall till och 

med kan uppröra. Dock behöver inte det endast vara negativt då de kan fungera som ett 

uppvaknande för företagen. De mindre innovativa koncepten tror vi är ett bra sätt att få 

företag att våga testa något nytt och att de i vissa fall kan vara så små steg att de knappt 

reflekterar över att det är något nytt, vilket kan vara fördelaktigt då teori och empiri 

pekar på mötesindustrin som en konservativ bransch. Vi gör en återkoppling till 

diskussionen kring simultankapacitetsförmågan och ser att det ökar förutsättningarna för 

ett mer nytänkande och kreativt arbetssätt. Nedan framkommer att vi ser utbildning 

inom branschen värdefull och att detta är ett sätt att öka medvetenheten kring möten. 

En slutsats vi dragit utifrån det empiriska materialet i kombination med teori är att 

fungerande teknologi är av vikt. Vi finner det intressant att det pratas om fungerande 

teknologi och att diskussionen än idag, trots ett utvecklat teknologiskt samhälle, inte 

handlar om den senaste teknologiska utrustningen. En slutledning från empirin är att det 

väsentliga är att den teknologi som finns fungerar problemfritt. Respondenterna 

spekulerar att detta kommer vara fallet även i framtiden och vi är av samma uppfattning. 

Vi finner det intressant att samtliga respondenter haft en bestämd åsikt att teknologin 

aldrig kommer att spela ut de fysiska mötena. Som forskare bör vi ställa oss kritiska till 

materialet och resonerar att för samtliga respondenter är möten en stor och viktig del av 

arbetet och det finns då risk att de inte på ett lättvindigt sätt kan inta en helt objektiv 

ställning. Vi vill poängtera att vi aldrig haft uppfattningen att de fysiska mötena skulle 

försvinna helt men att de drastiskt skulle kunna minska som en följd av teknologiska 

framgångar. Vi tror att videokonferenser kommer att användas till större utsträckning i 

de fall då deltagare endast behöver närvara en kortare tid, dock aldrig ersätta fysiska 

möten.  
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Maten som serveras under mötet har tagits upp av respondenterna och intressant är att 

några menar att maten kommer få ökad betydelse och kan vara avgörande för val av 

destination. Vår uppfattning är att maten i sig inte är av avgörande faktor men absolut är 

ett bidragande element. Som nämnts är det inte kundfokuserat att servera á la carte ur ett 

tidsperspektiv och vi tror att ett sådant resonemang kring maten kommer öka i 

framtiden. Vidare ser vi att mer specialkost blir aktuellt, då hälsomedvetna val 

efterfrågas redan idag så som GI och LCHF-alternativ. Att diskutera mat ligger i tiden 

och vi ser att samhällets diskussion om ”Mat-Sverige” är ett tecken på att trenden 

kommer att hålla i sig. En slutsats vi dragit är att vara proaktiv innan ankomst är 

betydelsefullt för att vara kundfokuserad. Anläggningar och branschorganisationer bör 

ta reda på så mycket information som möjligt från kunden, exempelvis rörande allergier 

och rätt deltagare, för att göra mötet så bra som möjligt, vilket kan ses som ett sätt att 

effektivisera.  

Som framgått ser respondenterna unikhet betydelsefullt i varumärkesskapandet och 

vissa respondenter upplever svårigheter med detta. Känt är att upplevelsesamhället är på 

tapeten vilket återspeglas till stor del inom privatresandet. Vi tror att företag med fördel 

kan ta denna upplevelsetrend även in i mötesrummen för att skapa något unikt med 

varumärket och associerar till att erbjuda koncept i likhet med Ishotellet. 

5.2 Forskningsfråga 
Vår forskningsfråga är: på vilka sätt influerar marknadsutvecklingen aktörerna för 

mötesindustrin? Marknadsutvecklingen har belysts genom besvarandet av syftet och 

kort sammanfattas till effektivisering, senare bokning, ökat kundfokus, ökad 

miljömedvetenhet, teknologisk utveckling samt ökad kreativitet. Vi ser att den 

marknadsutveckling som främst påverkar aktörerna är den tidsbrist som karaktäriserar 

samhället i stort. En konsekvens av tidsbristen blir ökad efterfrågan på effektvitet, vilket 

utifrån empirin enligt oss kan ses som ett ledord i företagens arbetssätt. 

Marknadsutvecklingen gör att anläggningar och Svenska Möten, till viss del, måste 

förändra koncepten som en följd av den önskvärda tidseffektiviseringen. En tanke vi 

hade i arbetets början var att svaren och medvetenheten kring marknadsutvecklingen 

skulle vara varierande, dock har svaren varit mer liknande än vi trott. Vi har genom 

empirin identifierat att utvecklingen påverkar samtliga aktörer dock tror vi att hur 

utvecklingen mottas av anläggningarna skiljer sig. Naturligt är att olika parter befinner 

sig i olika utvecklingsskeden och en följd blir att aktörerna har möjlighet och förmågan 
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att ta till sig marknadsutvecklingen på olika sätt. Alltså influerar marknadsutvecklingen 

aktörerna genom att de måste anpassa och förändra sitt arbetssätt eftersom tidsaspekten 

blir av allt tyngre relevans. Vår tolkning utifrån empirin är att det i dagsläget inte krävs 

stora och drastiska förändringar för att bemöta marknadsutvecklingen, vilket vi relaterar 

till den nämnt konservativa branschen. Dock ser vi att detta är på väg att förändras då 

kreativiteten successivt får ökad betydelse. 

Den teoretiska modellen efter empirisk analys 

Efter att ha bearbetat det empiriska 

materialet har vi kommit fram till att 

den teoretiska modellen kan 

uppdateras genom att addera 

samhället och privatresenären i figur 

2. Samhället illustreras genom 

hexagonen och cirkeln symboliserar 

privatresenären. Till en början ser vi 

att marknadsutvecklingen följer den 

rådande samhällsutvecklingen där 

tidseffektivisering är centralt. Som 

framgått anser vi att majoriteten av 

utvecklingstendenserna kan härledas 

till ett tidsperspektiv. Privatresenären 

är av intresse där en individ kan vara såväl privat som affärsresande. Den upplevelse 

individen får vid en affärsresa kan färga intrycket för privatresandet och vice versa.  

5.3 Framtida rekommendationer…  
…till branschens aktörer 

Som framgått i teorin är det oftast inte storslagna förändringar som behövs, utan små 

steg gör skillnad, därmed ser vi det av vikt att presentera rimliga och genomförbara 

förslag. Vi argumenterar för utbildning inom branschen och ser olika utbildning lämplig 

för att främja utveckling inom mötesindustrin. Utbildning bör ske i samspråk mellan 

mötespartners, anläggningar och affärskunder och vi ser att det inte bör vid ske vid 

endast ett tillfälle. Ett förslag är att mötespartners lägger in de kunder som bokar i ett 

system så att de vid upprepande tillfällen kan tillkalla representanter från företag till 
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utbildning. Ett enkelt steg i rätt riktning till att uppmuntra kreativiteten är att 

anläggningar och mötespartners skickar med en broschyr i samband med 

bokningsbekräftelsen med inspiration och information till något mer kreativa möten. 

Det finns ingen garanti att kunden för den sakens skull tar till sig kreativiteten men ger 

ökad potential till att kreativiteten kommer på tapeten. Vi förespråkar en broschyr i 

pappersformat då vi tror det lättare kan sprida budskapet, kanske genom att en anställd 

tar med sig broschyren till fikarummet där andra medarbetare tar del av den. Vi 

poängterar att vi inte upplever en stor sannolikhet att möteskonceptet ändras för det 

redan bokade mötet men att chans finns att kommande möten blir något mer kreativa, 

eller att i alla fall, bokaren har kreativitet i bakhuvudet. I dagsläget framgår att vissa av 

anläggningarna håller kundträffar och vi ser dessa träffar som ett bra och naturligt 

tillfälle för utbildning. Vidare ser vi att utbildning kan höja standarden på möten då mer 

kreativa lösningar kan generera mer effektiva möteskoncept. Utbildning för 

anläggningar anser vi värdefulla för att få medarbetarna ska hitta sätt att våga ifrågasätta 

kunden. Vi upplever att medvetenheten rörande effekterna av en mer kreativ verksamhet 

återfinns bland mötespartners och anläggningar, och i vissa fall även hos kund. Vi 

finner att samtliga befinner sig på en mer medveten nivå men att problematiken ligger i 

att omvandla denna medvetenhet till aktiva handlingar. Då vår uppfattning är att 

aktörerna är på en liknande nivå ser vi det svårt att en aktör ska förmedla informationen 

utan snarare ser att en diskussion bland parter bör föras. Alltså, ser vi seminarium där de 

tre parterna ses och diskuterar.  

När diskussion kring kreativitet förs associerar vi till webbutiker där kunden 

rekommenderas liknande produkter som denne intresserar sig för. Vidare att 

kundrecensioner ges på produkten som kunden tittar på. Vi ser att detta koncept skulle 

lämpa sig även för mötesindustrin, då speciellt för mötespartners. I dagsläget ser vi att 

Svenska Möten ger kunden möjlighet att recensera anläggningarna och poängterar att 

såväl positiva som negativa kommentarer är välkomna. Vi tycker det är positivt att 

mötespartner skriver att både ris och ros är mottaget. Enligt oss kan detta forum 

utvecklas ytterligare och menar att det vore intressant att ta del av andra anläggningar 

som kunder besökt. Alltså, när en kund klickar in på en viss anläggning kan det i 

marginalen komma upp förslag likande ”kund som besökt denna anläggning har även 

besökt...”. Detta tror vi kan inspirera kunder att våga prova något nytt, vilket är ett 

positivt steg i ledet att skapa mer kreativa mötesrum, och vidare ger det en personlig 
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touch. Dock skulle funktionen kunna personifieras ytterligare om det istället står 

”Persson, VD på VOLVO…”. För att göra detta möjligt ser vi att kunder måste 

godkänna att deras bokningsinformation publiceras. Fördelen med att personifiera ser vi 

är att företag kan ha lättare våga ta till sig ett innovativt koncept om de ser att andra 

företag inom liknande område har tagit del av konceptet och uppskattat detta. 

 

… för framtida forskning 

Något som inte berörts i uppsatsen är privatresenärens roll för mötesindustrin. 

Majoriteten av anläggningar vänder sig till privat- och affärsresenärer. Vår uppfattning 

är att arbetssättet anläggningar emellan ser något annorlunda ut beroende på till hur stor 

del de vänder sig till privat- respektive affärsresenärer. En individs erfarenheter från 

privatresande har inverkan även när denne intar rollen som affärsresenär. Som framgått 

påverkar privatresenären mötesindustrin och vi ser att närmare studera vad de har för 

betydelse som intressant framtida forskning. Vissa av teorierna som berörs i den 

teoretiska referensramen kan sägas inkludera privatresenären då relationer och kunder 

tas upp i allmänhet men teori som specifikt berör privatresande finns. Vi ser att aspekten 

privatresande med påverkan på mötesindustrin inte med enkelhet kan beröras utan i sig 

ligger till grund för ett uppsatsämne. 

  

 

 

Slutligen ställer vi oss frågande till om mötesindustrin helt kan bemöta utmaningen 

att lämna KaLuKa och gå mot Funky Friday?! 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
Svenska Möten 

- När anser Ni att mötesindustrin började förändras?  

- Anser Ni att era möten har förändrats? Hur? 

- Hur kan Ni arbeta med att branschen ses konservativ? Har globalisering 

påverkat Er organisation? Hur? 

- Hur ser Ni att trenderna inom branschen påverkar framtiden?  

- Tror Ni trenderna kommer hålla i sig en tid framöver eller utvecklas branschen 

ständigt med nya krav och efterfrågan? 

 

- Fördelarna för anläggningar att vara medlemmar i Svenska Möten är bland annat 

att de kopplas ihop med ert varumärke. Vad ser Du mer för fördelar? Finns 

eventuella negativa aspekter? 

- Fördel för kunder att gå via Svenska Möten är att de får expertishjälp och det är 

effektivt. Vad ser Du för eventuella negativa aspekter? 

- Arbetar Ni för att styra beläggningen på anläggningar? Till hur stor del påverkar 

Ni kundens val? (bland annat vilka personer som är på mötet) 

- Hur tänker Ni när förslag ges på anläggningar till kunder? Vilka faktorer är 

viktiga? 

- Arbetar Ni för att få kunden att åka lite längre? Vilka faktorer tror Ni är viktiga 

för att kunder ska åka längre? 

- Hur hanteras det faktum att bokaren är ovan?  

- Är kunder medvetna om att deras framförhållning i regel är kort? Hur hanteras 

denna trend? 

 

- Ni besöker anläggningarna minst 2 ggr /år. Vad gör Ni då? Hur stort inflytande 

har Ni? 

- Idag tar Ni ut en provision får anläggningarna men i framtiden kommer kunden 

betala direkt till Er? Är detta endast fördelaktigt?  

- Vilken roll ser Ni att tekniken ha fått och kommer få på sikt? 

- I marknadsplanen framgår det att det finns en efterfrågan på onlinebokning. Hur 

ser Ni på det? Fördelar? Nackdelar? Mer standardiserade lösningar?! 
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- Det framgår att Ni vill ha få fler avtalskunder och hur arbetar Ni med detta? Hur 

ser Ni på kunder som Ni har avtal med?  

Anläggningar – ej medlemmar hos Svenska Möten 

- Berätta lite kort om verksamheten. Vad gör Er till en unik mötes – och 

konferensanläggning? 

- Vilken roll har du på företaget? Hur länge har Du arbetet på företaget? 

- Vad innebär möte och konferens för dig?  

- Vem är Er typiska affärskund? Varifrån?  

- Vad tror Ni kunder värdesätter på anläggningen?  

- Vilken är den vanligaste typ av möte/konferens som kunder bokar hos Er? 

- Vad gör Ni för att kunderna ska boka just Er anläggning? 

- Har Ni många återkommande konferensgäster? Hur arbetar Ni med 

kundrelationer? 

- Kan kunder endast boka på direkt via Er eller arbetar Ni med någon 

mellanhand? 

- Har kunder i regel tillräckligt god framförhållning vid mötet? Hur arbetar ni för 

att skapa en jämn fördelning av beläggningen? 

- Hur länge stannar kunderna i regel? 

- Vad tror Ni kan få kunder att resa lite längre för att nå konferensanläggningen? 

- Vilka trender och förändringar ser Ni idag mot tidigare år? Hur arbetar Ni för att 

hantera dessa? 

Anläggningar – medlemmar hos Svenska Möten 

- Berätta lite kort om verksamheten.  

- Vilken roll har du på företaget? Hur länge har Du arbetat? 

- Vad innebär möte och konferens för dig? 

- Vem är Er typiska affärskund? Varifrån?  

- Hur länge stannar kunderna i regel? 

- Vilken är den vanligaste typ av möte/konferens som kunder bokar hos Er? 

- Vad innebär samarbetet med Svenska Möten för Er? 
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- Vad gör Er till en unik mötes – och konferensanläggning? Vad tror Ni kunder 

värdesätter på anläggningen? Vad gör Ni för att kunderna ska boka just Er 

anläggning? 

- Har Ni många återkommande konferensgäster? Hur arbetar Ni med 

kundrelationer? 

- Har kunder i regel tillräckligt god framförhållning vid mötet? Hur arbetar ni för 

att skapa en jämn fördelning av beläggningen? 

- Vilka trender och förändringar ser Ni idag mot tidigare år? Hur arbetar Ni för att 

hantera dessa? 

- Vad tror Ni kan få kunder att resa lite längre för att nå konferensanläggningen? 

Företagskunder  

- Vilken roll har Du i organisationen? 

- Hur ser Du på möten och konferenser? Vad ser Du är viktigt på 

mötet/konferenser? Hur ser typiska möten ut i Ert företag? Hur ofta är Du på 

möten och konferenser?  

- Vilka i Er organisation åker främst på möten och konferenser? Hur väljs vilka 

deltagare som ska deltaga? 

- Var hålls mötet? Använder Ni Er av en mötespartner vid bokandet av möte eller 

föredrar Ni att själva boka och kombinera? 

- Hur långt i förväg bokar Ni mötet/konferensen när det ska hållas på annan plats? 

- Vilken region är det vanligaste destinationen? 

- Vad motiverar Er till att åka till en konferensanläggning och inte hålla 

sammankomsten på egna kontoret? Vad får Er att välja en viss plats? 

- Hur långt kan Ni tänka er att åka? Vilka faktorer skulle få Er att överväga att 

resa längre? 

- Har Du sett någon förändring inom industrin senaste åren? Trender? Ser Era 

möten/konferenser annorlunda ut än för ca 10 år sedan? 

- Hur ser Du på mötesindustrin i framtiden? Potentiella möjligheter och hot? Är 

det något Du känner organisationen kan förändra? 
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Bilaga 2 - Sittningar 

 

 

U-sittning (www.chalmerskonferens.se 2012) 

 

Ö-sittning(www.chalmerskonferens.se 2012) 

http://www.chalmerskonferens.se/
http://www.chalmerskonferens.se/
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Biosittning(www.chalmerskonferens.se 2012) 

 

Skolsittning (www.nordicseahotel.se 
a 
2012) 

 

Styrelsesittning (www.nordicseahotel.se 
b 

2012) 

 

 

http://www.chalmerskonferens.se/
http://www.nordicseahotel.se/
http://www.nordicseahotel.se/
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Svenska Mötens kreativa ”Fatboyrum” (http://akerlind.se 2012) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://akerlind.se/
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Bilaga 3 – Presentation av respondenter 
 

Kilsbergen Konferens & Lodge ligger två mil utanför Örebro. Anläggningen framhäver 

att de ligger skogsnära i vildmarken och betonar möjligheten till annorlunda möten. 

Kilsbergen Konferens & Lodge är sedan ett år tillbaka medlemmar hos Svenska Möten. 

Anläggningen driver både privat – och konferensverksamhet och har flera uppdelade 

verksamheter där konferensverksamhet, restaurang för fester och bröllop samt en stugby 

med 22 stugor inkluderas. 

Svenska Möten startade 1981 och är en aktör av relevans inom mötesindustrin och 

fungerar som en mellanhand mellan företag och konferensanläggning. Företaget är en 

mötespartner som hjälper kunden att boka sitt möte. Organisationens 

medlemsanläggningar är noga utvalda och skiljer sig rörande utseende, miljö och 

historia och ledordet är kvalitet. Svenska Mötens medlemmar representerar 25 procent 

av den totala mötesindustrin och omsätter över två miljarder fördelat på cirka en miljon 

gästnätter. 

Hyresgästföreningen är en demokratisk, en ideell organisation med 530 000 medlemmar 

vilket är den demokratiska delen. Denna del är uppdelade i nio regioner med 13 000 

förtroendevalda som väljer ombud till stämman som är föreningens hösta beslutande 

organ som träffas vartannat åt. Stämman beslutar över styrelsen och 

förbundsordföranden. Förbundsordföranden är högsta ansvarig för den demokratiska 

delen och är kontaktpersonen mot den högsta ansvariga inom anställda organisationen 

som är VD:n Janne Johnsson. Johnsson är högsta chef av 850 anställda som befinner sig 

på olika kontor från Gällivare till Malmö. 

Nordic Light Hotel är centralt beläget i Stockholm med endast några meter till 

centralstation. Hotellet tillhör kedjan Nordic Choice Hotels som är Skandinaviens 

största hotellkedja. Det finns ett flertal olika varumärken inom kedjan där Nordic Light 

Hotel här till varumärket som är något mer independent. Hotellet hör till en egen grupp 

av åtta hotell som benämns Nordic Hotels and Resort då varumärket är så starkt i sig att 

de inte vill blandas ihop med namnet Clarion. Tillsammans med Nordic Sea är Nordic 

Light ett av de större konferenskomplexen i Stockholm och de har totalt 542 rum och 27 

konferenslokaler. Nordic Light vill profileras genom designkänslan som finns. Hotellet 

har både privat- och konferensgäster. 
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Strand Hotell ligger på Borgholm och tar emot både privat – och konferensgäster. 

Hotellet har 350 bäddar fördelat på dubbelrum, enkelrum och sviter. Vidare finns sju 

konferenslokaler, 10 grupprum och plats för 300 personer i biosittning. Hotellet har en 

restaurang och håller bröllop. Strand Hotell är den största anläggningen i regionen som 

erbjuder övernattning för konferensgäster.  

Tegstam-Welinder arbetar på IKEA:s kontor för Group Meeting and Meeting and 

Travel i Helsingborg. Där finns IKEA:s globala statsfunktioner som ansvarar för något 

område inom deras 40 länder. Tegstam-Welinders ansvar ligger inom möten och resor. 

Fredensborgs Herrgård är en herrgård byggd 1875 och ligger en mil söder om 

Vimmerby och erbjuder hotell, restaurang, golf och konferens. Fredensborg har 60 rum 

med olika typ av standard och utformning, exempelvis enkelrum, dubbelrum, sviter 

samt stugor. 

Yvonne Johansson arbetar på Axfood, som är ett företag inom dagligvaruhandeln, som 

Human Resource Generalist. Johansson arbetar på ett av de lokala kontoren i Örebro 

och Axfood har kontor över hela Sverige, från Malmö till Skellefteå.  

Åke Tenerz på Centrallasarettet i Västerås där han är verksamhetschef på 

medicinkliniken.   
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


