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Förord 
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Abstract 

Title: The best way to predict the future is to create it – A qualitative multidisciplinary study 

about how actors in Stockholm’s conference industry stand towards intermediaries and 

sustainable development 

 

Course: Tourism Management C, Bachelor thesis, 15 credits 

 

Authors: Linnea Sundling, Malin Bååt Sporrstedt 

 

Supervisor: Saeid Abbasian 

 

Keywords: Conference, meeting industry, professional meetings, business travel, 

sustainability, intermediator 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate in how key actors in Stockholm’s 

conference industry work in relation to sustainable strategies and external resources during 

planning and execution of conferences. It also aims to investigate trends and patterns in the 

industry and how the vision of the future conference is seen. 

 

Method: The study is based in a qualitative multidisciplinary study comprising ten semi 

structured interviews as primary collection together with secondary data. 

 

Theory: The theoretical background is based on two platforms, one describing the meeting 

industry, and one describing the travel business sectors. Theories regarding sustainable 

development, the conference industry’s key players, industry trends and a communication 

model is also based on this study. The theoretical framework serves a delimitation of what the 

authors have chosen to analyze. 

 

Empiricism: The empiricism section includes a presentation of each respondent and the 

company the respondent works for. The companies described are 7A: Centralen, Kumla 

Herrgård, MSD AB (Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA), Linné Travel, American 

Express Global Business Travel, Svenska Möten, Scandic Skogshöjd, Nordic Choice Hotels 

and two anonymous companies. Along the presentation follows a summary of the interviews. 

 

Findings: The findings of this study have shown that the majority of Stockholm’s conference 

actors do not have a fully developed policy for sustainable development and that social and 

economic aspects end up in the shadow of the environmental effort. The intermediaries are 

not entirely appreciated among smaller companies and conference facilities in the industry, 

because of dysfunctional communication. The intermediaries, on the other hand, mean that 

they contribute to resource savings and efficiency in conference planning. In the future, the 

actors consider the conference to have a concrete content and a clear purpose. Something that 

must also be maintained is a clearer focus on the guest’s experience as well as the 

preservation of physical meetings. 



Sammanfattning 

Titel: Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den – En kvalitativ flerfallsstudie 

om hur Stockholms konferensaktörer ställer sig gentemot mellanhandsföretag och hållbar 

utveckling 

Kurs: Turismvetenskap C, Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng 

Författare: Linnea Sundling, Malin Bååt Sporrstedt 

Handledare: Saeid Abbasian 

Nyckelord: Konferens, mötesindustri, professionella möten, affärsresa, hållbar utveckling, 

mellanhänder 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur centrala nyckelpersoner inom 

konferensbranschen i Stockholm arbetar i förhållande till hållbara strategier och externa 

resurser under planering och utförande av konferenser. Den ämnar även att undersöka hur 

visionen gällande den framtida konferensen ser ut och vidare diskuteras trender och mönster 

som cirkulerar i branschen samt hur dessa upprätthålls. 

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ flerfallsstudie innefattande tio semistrukturerade 

intervjuer som primär insamlingsmetod samt sekundärdata. 

Teori: Studiens teoretiska bakgrund baseras bland annat på två plattformar gällande 

mötesindustrin och affärsindustrins sektorer. Även teorier gällande hållbar utveckling, 

konferensbranschens huvudaktörer, trender inom branschen samt en kommunikationsmodell 

ligger till grund för studien. Den teoretiska referensramen fungerar som en avgränsning till 

vad skribenterna har valt att analysera. 

Empiri: Empiriavsnittet omfattar en presentation av vardera respondent samt det företag 

respondenten är verksam inom. Företagen som beskrivs i studien är 7A: Centralen, Kumla 

Herrgård, MSD AB, Linné Travel, American Express Global Business Travel, Svenska 

Möten, Scandic Skogshöjd, Nordic Choice Hotels samt två anonyma företag. Efter 

presentationen följer en sammanfattning av intervjuerna. 

Resultat: Studiens resultat påvisar att majoriteten av Stockholms konferensaktörer inte har en 

fullt utarbetad policy för ett hållbart utvecklingsarbete och att de sociala och ekonomiska 

aspekterna hamnar i skuggan av den miljömässiga insatsen. Mellanhandsföretagen är inte helt 

och hållet uppskattade bland mindre företag och konferensanläggningar i branschen på grund 

av misskommunikation. Mellanhandsföretagen menar att de bidrar till resursbesparingar och 

effektivisering gällande planering. I framtiden anser aktörerna att konferensen måste inneha 

ett konkret innehåll och ett tydligt syfte. Något som även måste upprätthållas är ett tydligare 

fokus på gästens upplevelse samt bevarandet av fysiska möten. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrund kring ämnet som studeras, problemdiskussion, syfte, 

frågeställning samt avgränsningar och relevanta definitionsbegrepp. Avsnittet avser att ge 

läsaren en konkret bild över uppsatsens innehåll och belyser skribenternas avsikter. 

__________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
Turism är en grundläggande och central industri globalt sett och en väsentlig mekanism för 

utveckling inom många olika marknader. Industrin går igenom en snabb utveckling och 

medför betydande förändringar gällande teknologi, globalisering och diverse andra faktorer, 

som tillväxten av turismindustrin tillför. Ur både positiva och negativa perspektiv finner man 

oräkneliga effekter som utvecklingen för med sig, allt från infrastruktur, ekonomisk tillväxt 

till arbetsmöjligheter. Hållbarhetsperspektivet kring miljö, ekonomi och sociala aspekter blir 

därför mer väsentlig i takt med denna utveckling (Garrigós-Simon, Galdón-Salvador & Gil-

Pechuán, 2015). 

 

Under år 2017 uppgick den svenska turistindustrins exportvärde från utländska besökare, med 

en ökning på 11,4 procent, eller 134 miljarder kronor, från föregående år. Statistiken visar 

häpnadsväckande siffror, där det är påvisat att hela 175 800 människor är sysselsatta inom 

branschen (Tillväxtverket, 2018). En stor del av industrins omsättning påverkas också av 

affärsresandet. I en fallstudie gällande mötesindustrin i Stockholm visar siffror att resandet 

stod för 63 miljarder kronor år 2002, varav 31 miljarder bestod av individuellt affärsresande 

(Andersson, 2006, 14).  Möten av olika slag kan delas upp vad gäller ressyfte, vilket ofta är på 

grund av fritid eller tjänst och blir i sin tur privat- eller affärsresande. Ett professionellt möte 

definieras som ”en sammankomst av en yrkesrelaterad grupp människor med ett gemensamt 

syfte”. Vad som avgör om ett möte är professionellt eller inte är dock helt upp till kunden. Det 

gäller för ansvariga att nå upp till kundens krav och noggranna kvalitetsbedömningar 

(Andersson, 2006, 45). 

 

Enligt Magnus Nilsson (2018), styrelseordförande för Svensk Turism, har Sverige god 

potential för utvecklandet av professionella möten. Trots en relativt ung bransch är 

mötesindustrin och affärsresandet redan en viktig komponent inom svensk besöksnäring 

(Strategi2020, 2018). Industrin går att dela upp på konferenser (67%), mässor (21%) och 

kongresser (12%) (Andersson, 2006, 14). VisitSweden menar att det finns något unikt i 

svensk mötesindustri och dess kommunikationsmöjligheter. Med tanke på landets 

förutsättningar vad gäller aktiviteter och turismupplevelser kan ansvariga locka ett större 

internationellt konferens- och mötessegment (Strategi2020, 2018). 

 

Enligt en publik, världsomspännande rapport skapad av International Congress and 

Convention Association (ICCA) befann sig Sverige på 14:e plats med 260 möten under år 

2016. Den visar också att det totala mötesdeltagandet i landet innefattade 90 395 personer. 

Vad gäller antal möten per storstad hamnade Stockholm på 18:e plats, strax under giganterna 
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Beijing, Budapest och Buenos Aires. Vid en närmare granskning inom Europa tar Stockholm 

13:e platsen gällande antalet möten (ICCA, 2016). 

 

Samtidigt som den svenska mötesindustrin i allt högre grad legitimeras som en sektor inom 

servicebranschen med goda ekonomiska utsikter, i synnerhet inom turistindustrin, finns det en 

växande komplexitet här. Bredden av mängden och utvecklandet av mötesverksamheter 

skapar en ökad tonvikt på värdet av sociala interaktioner. I och med detta skapas rum för nya 

professionella roller, som industrin är beroende av. Mötesplanerare, koordinatorer, konsulter 

och resebyråer är bara ett fåtal exempel på ytterligare aktörer som verkar i planerandet av 

professionella möten (Andersson Cederholm, 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Trots statistik, utvärderingar och insamlat material är det brist på tidigare forskning gällande 

konferenser och dess utveckling. Stapleton (2013) menar dock att detta kan förstås på grund 

av de undersökningar som redan finns gällande konferenser. Dessa är generellt lägre 

akademiskt rankade än undersökningar inom andra branscher. Av okänd anledning har 

undersökningar kring konferenser en högre acceptansnivå och dessa har ännu inte varit motiv 

för en noggrann referentgranskning (peer review). Det saknas alltså inte bara vetenskapliga 

undersökningar kring konferenser, utan ämnet i sig är svårt att granska (Stapleton, 2013). 

 

En konsult hos RESURS har arbetat med att kartlägga konferens- och affärsresandet i Sverige 

(2002/03). I en pilotstudie som förelåg denna undersökning menade konsulten att ämnet i sig 

är svårgranskat. Det finns för få studier kring ämnet och än färre underlag som sträcker sig 

längre än 2000-talet (RESURS, 2018). Här menar dock Stapleton (2013) att en undersökning 

gällande en enda konferens är bättre än ingen alls. Att studera naturen i ett specifikt 

mötestillfälle skapar en meningsfull sammanfattning av hela branschen. Processen av att 

studera det som ligger i konferensanläggningarnas arkiv, såsom statistik och förändringar, kan 

medföra perspektiv till trender och bredare förhållningsorder till hela konferensfältet 

(Stapleton, 2013). När det gäller den egna konferensen kan resultaten hjälpa arrangörerna att 

bättre förstå var deras konferens står i jämförelse med andra liknande möten. Detta kan 

förbättra utgångsläget av anläggningens och destinationens erbjudanden samt bidra till att bli 

mer konkurrenskraftiga. Liknande undersökningar och resultat kan även hjälpa 

mötesdeltagare att hitta arenor för att presentera sina innovationer och idéer (Becker, 

Ibragimova & Jones, 2004). 

 

I den svenska mötesbranschen växer fokuset på sociala interaktioner och de nya 

professionella rollerna som utvecklingen bär med sig. Rollerna kan även komma att kallas 

mellanhänder, eller mellanhandsföretag, vilka tillslut fungerar som en egen produkt, inte bara 

ett hjälpmedel, i samband med slutkund. Den sociala interaktionen går i sidled med den 

gamla, auktoritära envägskommunikationen som branschen tidigare styrts av och vi dras mot 

nya kommunikationsvägar. Andersson Cederholm (2010) citerar en chefredaktör från 

magasinet Meetings International (2008, no. 28): 
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“Nu har tiden äntligen kommit för dialog och interaktion och vi har en gång för alla satt 

stopp för envägskommunikation! Nu måste vi börja vänja oss med nya specialister och 

kompetenser för att kunna engagera människor med vårt budskap” (Andersson Cederholm, 

2010). 

 

Konferensbranschen innefattar en mängd verksamheter och företag som kan benämnas som 

konferensaktörer. Aktörerna kan delas upp i hotell, konferensanläggning och 

mellanhandsföretag. Mellanhandsföretagen fungerar som förmedlare mellan kund och 

anläggning (Davidson, 2003, 88–89). Mellanhandens roll fungerar som en gatekeeper, eller 

informationsbro, mellan kunden och tjänsteleverantören. I de situationer där tjänsten levereras 

direkt av leverantören till slutkunden kan förmedlaren vara inblandad i förhandlingar, vid 

exempelvis kontraktsskrivning, å kundens vägnar. Att studera och förstå delar av 

tjänsteförhållandet i mötet mellan kund och säljare är dock inte alltid tillräckligt. Inom 

forskningsmiljön kan interaktionen med en tredje part komma att avslöja många relevanta 

nätverksfenomen (Nätti, Pekkarinen, Hartikka & Holappa, 2014). 

 

En annan motstridig och omtalad aspekt vad gäller mötesindustrin är hållbar utveckling (Raj 

& Musgrave, 2009). Att övergå till ett hållbart samhälle är tämligen komplicerat då 

utvecklingen kräver omfattande, samordnande discipliner inom en mängd olika sektorer 

(Broman & Robèrt, 2015). Enligt Education for Sustainable Development (ESD) bearbetar 

hållbarhetsutvecklingen inte bara miljömässiga problem, utan även sociala och ekonomiska 

apsekter. FN:s publication Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development innefattar sjutton mål för hållbar utveckling och enligt agendan krävs en 

integrerad och omedelbar balans mellan de tre pelarna (Sinakou, Boeve-de Pauw, Goossens & 

Van Petegem, 2018). Det föreligger övertygande bevis för att hållbarhetsfrågan har fått stor 

acceptans inom ett antal områden i samhället. Här lyckas de påstådda fördelarna om livsstilen 

ta över och många har redan antagit principerna om hållbarhet som en integrerad del av 

samhällets utvecklingsstrategier. Med en blick in i framtiden antyder mötesindustrin att 

ansvariga är beroende av stadgar och lagstiftning, om industrin inte svarar för en hållbar 

utveckling och alla dess principer förvaltningen bär med sig (Raj & Musgrave, 2009).  

 

1.3 Syfte 

Skribenterna i denna uppsats har för avsikt att undersöka hur centrala nyckelpersoner inom 

konferensbranschen i Stockholm arbetar i förhållande till hållbara strategier och externa 

resurser under planering och utförande av konferenser. Studien ämnar även att diskutera 

relaterade och efterföljande trender i branschen samt undersöka hur visionen gällande den 

framtida konferensen ser ut. 
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1.4 Frågeställningar 

 

-          Hur ser visionen kring framtidens konferenser ut bland nyckelpersoner på företag i 

Stockholm, som är verksamma inom mötesindustrin? 

 

-          Vilka för- och nackdelar finns gällande mellanhandsföretag i konferensbranschen, ur 

konferensaktörers perspektiv? 

 

-          I vilken utsträckning är hållbarhet en avgörande eller väsentlig faktor inom Stockholms 

konferensverksamhet? 

 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen har geografiskt avgränsats till att studera aktörer som är verksamma inom 

Stockholms konferensindustri. Studien ämnar inte att lägga fokus på slutkund, utan belyser de 

aktörer som arrangerar och planerar konferenserna, däribland konferensanläggningar, hotell 

och mellanhandsföretag. Valet av respondenter som kompletterat studien har avgränsats till 

nyckelpersoner som besitter professionell kunskap och har varit verksamma i branschen minst 

tolv månader. 

 

1.6 Definitioner 

1.6.1 Mötesindustri 
Mötesindustrin innefattar ett antal olika mötestyper, såsom mässor, konferenser och 

kongresser. Industrin kan jämföras med MICE-industrin (meetings, incentives, conferencing, 

exhibitions). De olika typerna av möten skiljer sig i affärslogik, storlek och homogenitet hos 

deltagarna (Andersson, 2006, 13). Affärsturism/-resande är i studien definierat som en del av 

mötesindustrin. 

 

1.6.2 Affärsresor 
Affärsresenärens kostnader är betalda av det egna företaget eller arbetsgivaren. 

Affärsresenärens ressyfte beror på att turisten reser som en del av sitt arbete. 

Turistdelegationens definition av affärsresor (1995) innefattar deltagande i möten, 

konferenser eller mässor samt turupplägg för produktion av turism (Mårtensson, Nilsson & 

Tengling, 2004, 11). 

 

1.6.3 Professionella möten 
En definition på möten, vilket studien efterliknar, är ”A coming together of people for a 

common purpose” (Davidson, 1997). Innovativa projekt blir ofta presenterade för 

allmänheten för första gången under dessa möten. Tjänstemän och andra intressenter kan 

vidare använda professionella möten för att stödja organisationens mål (Naseman & Weber, 

2013). 

 

1.6.4 Konferensaktörer 
Konferensaktörer kan benämnas som hotell, konferensanläggningar och mellanhandsföretag 

(företag/förmedlare som arbetar likt en mellanhand mellan anläggning och slutkund) 
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(Davidson, 2003). I denna studie definieras mellanhänder som de aktörer som är aktiva i 

konferensbranschen, genom att erbjuda och leverera tjänster i samband med konferensen. 

Dessa aktörer kan exempelvis vara resebyråer och konferenskoordinatorer. 

 

1.6.5 Konferens 
Konferenser är mötesplatser/arenor där deltagare samlas för att dela sina idéer och ta emot 

återkoppling (Stapleton, 2013). Konceptet kan också vara definierat som “Participatory 

meeting designed for discussion, fact finding, problem solving and consulting” (Hagen & 

Jøraandstad, 2012). Ämnena har för det mesta syfte att behandla arbete, utbildning eller 

belöning och ofta tillhör deltagarna samma företag eller organisation (Andersson, 2006, 46). 

I studien definieras konferenser som ett professionellt möte. 

 

1.6.6 Hållbarhet 
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov (KTH, Brundtlandrapporten, 1987). 

I studien är hållbar utveckling indelad i tre aspekter, miljömässig hållbarhet, ekonomisk 

stabilitet och social uthållighet. 

 

1.7 Uppsatsdisposition 
Följande studie innefattar sex kapitel som ligger till grund för uppsatsens innehåll och 

disposition. De sex kapitlen fungerar som huvudrubriker, varav varje avsnitt också innehar 

underrubriker. Huvudrubrikerna som följer är inledning, metod, teori, empiri, analys och 

resultat. 

 

I det första kapitlet, inledningskapitlet, presenteras bakgrund och problemdiskussion kring 

studiens ämne. Avsnittet avser att ge läsaren en konkret bild över uppsatsens innehåll. Här 

redogörs även studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar samt definitionsbegrepp. 

 

Under metodkapitlet redovisas studiens vetenskapliga ståndpunkt och forskningsansats. 

Avsnittet innefattar ett flertal underrubriker vilket beskriver insamlingsmetoder för primär- 

och sekundärdata samt etiska överväganden. 

 

I teoriavsnittet presenteras val av teoretiska ramar och modeller som skribenterna använder 

som utgångspunkt i studien. De två sista underrubrikerna vill skribenterna lägga extra vikt 

vid, då teorin diskuteras ur positiva och negativa aspekter samt att teorin avgränsas till hur 

den kommer att användas i efterföljande kapitel. 

 

Under empiriavsnittet presenteras studiens respondenter och dess företag som har intervjuats 

för studien. Här redogörs även en sammanfattning av intervjuerna med hjälp av kodade 

temarubriker som lämpar sig till intervjufrågor samt studiens syfte och frågeställningar. 

I analysavsnittet har respondenternas svar som redogjorts i empirin kopplats ihop med den 

teoretiska referensram som studien utgått ifrån. Detta har formulerats i en analys som ligger 

till grund för studiens avslutande resultat. 
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Under det sjätte kapitlet, resultat, presenteras och återges en beskrivning av vad som 

framkommit genom studiens insamling. Här beskrivs också vad skribenterna kommit fram till 

i form av slutsatser, vilket anknyter till studiens syfte och frågeställningar. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redovisas den vetenskapliga ståndpunkten och forskningsansatsen i studien. 

Även insamlingsmetoder för primärdata, sekundärdata samt etiska ställningstaganden 

uppmärksammas. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskaplig ståndpunkt 

2.1.1 Konstruktivistisk vetenskapssyn 

Konstruktivistisk vetenskapssyn kan beskrivas som en ontologisk ståndpunkt. Ontologi 

innebär läran om vad som existerar och vad detta har för betydelse. Den konstruktivistiska 

vetenskapssynen innebär att vi ser på sociala händelser, system och kategorier i samhället som 

fenomen och dessa befinner sig under ständig korrigering och skapas utifrån ett socialt 

samspel. Den konstruktivistiska vetenskapssynen belyser den kunskap som konstrueras av 

människor i samspel och detta gäller även inom sociala samhällsbegrepp. Forskare som 

använder en konstruktivistisk inriktning använder sig främst av kvalitativa forskningsmetoder 

(Bryman, 2011, 35–39). 

 

2.1.2 Objektivistisk vetenskapssyn 
Även objektivistisk vetenskapssyn är en ontologisk ståndpunkt. Vetenskapssynen belyser det 

människor rent objektivt ser på verkligheten, där verkligheten inte heller går att påverka. 

Saker och ting har sin egen existens och är oberoende av sociala aktörer. Detta skiljer 

objektivismen från konstruktivismen, där sociala företeelser och deras existens är något som 

sociala aktörer skapar och upprätthåller. Det objektiva synsättet är det vanligaste sättet att 

uppfatta och förstå organisationer utifrån. Inom organisationerna finns det en tydlig struktur 

och en hierarki som inte kan påverkas, utan de existerar utan inflytande från någon eller något 

runt omkring. Forskare som använder en ontologisk inriktning använder sig främst av 

kvantitativa forskningsmetoder (Bryman, 2011, 35–39). 

 

I denna studie har skribenterna använt sig av den ontologiska inriktningen konstruktivism, där 

studien syftar till att uppnå en djupare förståelse kring konferensverksamheten och dess 

utveckling. Konstruktivismen speglar det som skribenterna forskat om, i den sociala 

verkligheten. Ett deduktivt tillvägagångssätt inom forskning utgår från teori mot empiri, där 

teorin leder forskningen. Detta är i kontrast till det induktiva tillvägagångssättet där 

forskningen leder fram till att teorier senare bildas. Det deduktiva tillvägagångssättet har 

använts i denna studie och innebär att skribenterna påbörjat studien med en tidigare 

uppfattning kring det fenomen som skall studeras. Skribenterna utgår från de teorier som 

studien avser och använder det empiriska insamlade materialet för att styrka och utveckla 

dessa teorier (Bryman, 2011, 26–29). 

 

2.2 Kvalitativ metodansats 
Inom forskning gäller det att finna rätt metoder då primärdata samlas in. Som forskare krävs 

det att denne har förförståelse för vad som forskas kring och vilka metoder som är lämpliga 

att använda för att samla in relevant data till studien. Kvalitativa metoder används då 

forskaren i fråga vill nå en djupare förståelse för det fenomen som studeras. Med denna 
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insamlingsmetod går forskaren in på djupet för att få fram den empiri som behövs för att 

besvara det problem som presenteras. De kvalitativa metoderna innefattar ett färre antal 

respondenter än vad som krävs i en kvantitativ insamling (Dalen, 2015, 15–20). 

Intervjuer och aktiva/passiva observationer är två kvalitativa metoder som används för att 

samla in data för diverse forskningsprojekt. Även etnografiska metoder är en typ av kvalitativ 

metod där forskaren interagerar med aktörer, oftast under en längre period. En kombination 

av induktiva och deduktiva tillvägagångssätt kallas abduktion, då forskaren förhåller sig 

någonstans mittemellan dessa. Vid användning av de kvalitativa insamlingsmetoderna är det 

viktigt att forskaren tar ställning till de etiska krav som skall presenteras för respondenter och 

deltagare i studien. Dessa fyra krav beskrivs nedan och innefattar nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och informationskravet (Dalen, 2015, 15–20). 

 

2.3 Kvantitativ metod 
I kontrast till de kvalitativa metoderna, ämnar de kvantitativa forskningsmetoderna insamla 

data genom exempelvis statistik och siffror. Kvantitativa metoder används då forskaren vill 

uppnå bredare statistisk generalisering. Dessa metoder sker på avstånd, genom exempelvis 

enkätundersökningar och registerstudier. Forskaren använder sig oftast av kvantitativa 

metoder när det som skall studeras är större enheter, som till exempel grupper, geografiska 

enheter eller institutioner och organisationer. När en forskare påbörjar en kvantitativ studie, 

föreligger det förutfattade meningar och en viss förförståelse för det problem som skall 

undersökas (Holme & Solvang, 1997, 151). Detta hjälper forskaren att komma fram till olika 

definitioner av det problem som undersöks i studien. Målet med den kvantitativa metoden är 

att från det insamlade data, kunna generalisera det resultat som forskaren får fram, till en 

större population. Det måste dock betonas att de resultat som framkommer i en kvantitativ 

studie inte är detsamma som verkligheten (Holme & Solvang, 1997, 156). 

 

2.4 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer är en djupgående metod som forskare kan använda när denne söker 

efter kunskap om respondenternas individuella erfarenheter och åsikter. Det viktigaste att 

tänka på när forskaren använder intervjuer som metod, är att planera (Bryman, 2011, 412–

415). Forskaren måste välja ut en större målgrupp och i vissa fall, göra vidare urval för att få 

en passande informantgrupp. Det måste reflekteras kring vad som egentligen skall tas reda på, 

vilka frågor som anses relevanta för att få fram konkreta data och etiska principer. Forskaren 

bör informera respondenten, om vilket syfte intervjun innefattar samt vad studien skall uppnå, 

varför intervjun utförs och vad som kommer att ske med det insamlade materialet (Holme & 

Solvang, 1997, 99). Detta diskuteras närmare under punkt 2.12 (etiska överväganden). 

Intervjuer av olika slag är den metod som används flitigast inom kvalitativa studier och 

tillvägagångssättet är synnerligt mindre strukturerat (Bryman, 2011, 412–215). 

Det finns olika slags intervjuer för forskaren att utgå ifrån: 

 

• Öppna intervjuer, där respondenten fritt får svara utifrån egna åsikter och upplevelser 

och forskaren håller en bakgrundsroll i kontrast till personen som intervjuas, 

• Ostrukturerade intervjuer, där intervjun bygger på ett sedvanligt samtal mellan 

intervjuaren och respondenten, utan någon förplanering, 
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• Semistrukturerade intervjuer, där forskaren i förväg väljer ut de ämnen som skall 

diskuteras under intervjun och dessa ämnen/frågor ställs till samtliga som intervjuas, 

• Strukturerade intervjuer, där forskaren bestämt frågor i förväg och förhåller sig strikt 

till dessa. Genom denna metod kan forskaren enkelt koda och analysera resultaten 

(Dalen, 2015, 34–35). 

 

När primärdata samlats in genom intervjuer eller djupintervjuer kan forskaren transkribera 

och koda materialet för att förenkla analysen. Detta innebär att forskaren analyserar det 

insamlade materialet genom att uppmärksamma olika mönster som framstår i 

transkriberingen. Detta diskuteras närmare under punkt 2.9 (analysmetod). 

 

2.5 Semistrukturerade intervjuer 
Inför intervjun kan forskaren skapa en guide eller lista innehållande diverse ämnen som skall 

beröras under intervjutillfället. Med hjälp av guiden har respondenten stor möjlighet att 

formulera egna svar och intervjupersonen, egna frågor. Väl under intervjun behöver inte 

frågorna ställas i samma ordning som planerat och det är även accepterat att ställa frågor som 

inte står med. Dock måste nya frågor anknytas till något respondenten redan sagt och det är 

alltid rekommenderat att följa den ursprungliga listan (Bryman, 2011, 415). 

 

Bryman (2011) nämner Beardsworth & Keils studie (1992) där de genomförde 73 “relativt 

ostrukturerade intervjuer”. De menade att den semistrukturerade intervjumetoden öppnade 

upp för en iterativ förändringsprocess, där intervjupersonen hade möjlighet att ställa 

vidareutvecklande, icke-bestämda frågor och respondenten kunde tala fritt (a.a. 261–262). 

Bryman (2011) beskriver att tonvikten ligger i hur respondenten tar emot och uppfattar 

intervjuns frågor och utveckling. Intervjupersonen bör ha i åtanke att respondenten kan kräva 

förklaringar av ord, händelser och beteenden. Under den semistrukturerade intervjun har 

respondenten även chans till att tydligare beskriva och lägga vikt på de ämnen som särskilt 

intresserar dem (Bryman, 2011, 415). 

 

2.6 Val av metod 
Skribenterna valde att bortse från kvantitativa metoder, då de inte såg någon relevans för 

studiens syfte i statistik och annan kvantitativa data. Skribenterna har i denna studie valt att 

endast använda sig av kvalitativa metoder vid insamling av primärdata, i form av 

semistrukturerade intervjuer. Åtta av tio intervjuer har skett fysiskt, varav en intervju har skett 

via mejl och en via telefon. Intervjuerna per mail och telefon skedde på grund av tidsbrist hos 

respondenterna. De fysiska intervjuerna utfördes i respondenternas arbetsmiljö, detta för att få 

en djupare inblick i den aktuella verksamheten och för en genuin upplevelse. Vardera intervju 

har tidsmässigt varierat mellan 30 och 60 minuter, dock varade en av intervjuerna i 88 

minuter. Samtliga respondenter har godkänt inspelning av intervjun, vilket underlättade för 

skribenterna vid transkriberingsprocessen. Transkribering har skett med samtliga tio 

intervjuer. Skribenterna har informerat respondenterna om att intervjuinspelningen kommer 

att tas bort efter studiens slutliga resultat. Alla respondenter har tagit del av de etiska krav 

som en samhällsvetenskaplig forskning kräver. Tre respondenter samt två företag valde att 

förbli anonyma (se punkt 2.12 Etiska överväganden). Skribenterna har även utgått från en och 
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samma intervjuguide under studiens datainsamling, oavsett intervjutyp (se bilaga 1). Under 

bilaga 2 kan läsaren finna en intervjuguide på engelska då en av respondenterna var 

engelsktalande. Det kvalitativa tillvägagångssättet ansågs relevant för den aktuella studien då 

skribenterna önskade få en djupare förståelse för fenomenet som undersöks och kunde därför 

bortse från statistiska prognoser och kvantitativ insamling av empiri. Skribenterna har även 

använt sig av relevant sekundärdata, såsom vetenskaplig litteratur och väsentliga elektroniska 

källor. Dessa källor har valts ut baserat på diverse sökord inom olika databaser som 

kontribuerar med diverse vetenskapliga artiklar som ansågs tillämpliga till studiens syfte.   

 

2.7 Flerfallsstudie 
En fallstudie är en forskningsstrategi som kan innefatta både kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Fallstudier kan studera individer och grupper, men även organisationer och företag 

(Johannessen & Tufte, 2010, 56–57). I korta drag innebär en fallstudie att samla ihop data 

kring ett specifikt fall och fallet krävs vara tydligt avgränsat. Forskaren vill i den djupgående 

förståelsen uppfatta olika händelser som sker i exempelvis en grupp eller en organisation och 

varför dessa sker. Denna uppsats byggdes på en flerfallsstudie, vilket innebar att skribenterna 

studerade olika aktörer, var och en med skilda syften och uppdrag, inom konferensbranschen. 

Detta skedde för att sedan jämföra dessa och lyfta fram det unika i vardera organisation. 

 

2.8 Respondenturval 
Ett icke-sannolikshetsurval, eller målstyrt urval, kom till att väljas för undersökningen. Ett 

målstyrt urval har syftet att identifiera deltagare eller respondenter som är relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar. Deltagarna är alltså inte slumpmässigt eller 

bekvämt valda, utan skall se till att säkerhetsställa variation och relevans till undersökningens 

resultat. På grund av ett icke-sannolikshetsurval kan det val av deltagare eller respondenter 

som gjorts inte analyseras som en hel population (Bryman, 2011, 392). 

Respondenterna som har valts för denna undersökning är personer som har en position inom 

hantering av konferenser i Stockholm. Skribenterna har valt att ta kontakt med företag, såsom 

konferensanläggningar, mellanhandsföretag och organisationer, vars anställda deltar i både 

externa och interna konferenser. Respondenterna har kontaktats via mail och telefon med 

förfrågan om intervjumedverkan och majoriteten av intervjuerna har skett i ett fysiskt möte. 

Företagen innehar varierande erfarenheter vad gäller planering och utförande av konferenser, 

detta för att tydliggöra kontraster och bidra till flerfallsstudiens syfte. 
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Tabell 1: Redovisning av respondenter 

Företag/ 

anläggning 

Respondent Position Datum Längd 

7A: Centralen Sofia Kercevic Platschef 2018-04-03 36 minuter 

Företag A Anonym A Head of Nordic 

Operations 

2018-04-09 33 minuter 

Kumla Herrgård Christine Keller Delägare 2018-04-10 39 minuter 

MSD AB Thea Demanuele 

Olsson 
Human Resources 2018-04-10 51 minuter 

MSD AB Anonym B Strategic Meeting 

Account manager 

2018-04-10 51 minuter 

Linné Travel Marianne Krantz Försäljningschef 2018-04-17 28 minuter 

Anonymt 

tillväxtföretag 

Anonym C Human Resources 2018-04-17 29 minuter 

American Express 

Global Business 

Travel 

Sofia Eriksson Säljansvarig 2018-04-23 40 minuter 

Svenska Möten Bibi Rydbacken Marknadschef 2018-04-23 36 minuter 

Scandic Skogshöjd Sissi Nobel Hotelldirektör 2018-04-26 88 minuter 

Nordic Choice 

Hotels 

Denise Drougge 

Kinsella 

Säljansvarig Svar mottaget 

2018-04-27 

Mailintervju 

Respondenterna på MSD AB intervjuades samtidigt. 
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Företag och anläggningar som fått förfrågan, men inte haft möjlighet att medverka: 

• Kungstornen Konferens 

• Swedish Event 

• BokningsBolaget 

• Eventeffect 

• Wik Event & Konferens 

• Kontur konferenskonsult 

• Yasuragi Hasseludden 

• Hälsovillan 

• Furusund Värdshus 

• Kastellet Stockholm 

• Hotell Skeppsholmen 

• Resia 

 

2.9 Analysmetod 
Trots metodiskt utförande behöver de insamlade data analyseras genom ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Forskaren bör alltid vara beredd på att förbereda material och data innan det 

analyseras (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 31). En analysmetod hjälper forskaren med två 

viktiga aspekter i undersökningsprocessen. Dels med det vetenskapliga hantverket, om 

kvalitativa eller kvantitativa metoder passar bäst för att strukturera och underlätta de data som 

samlas in och dels för att identifiera relevanta teorier för att tolka de insamlade data. Analysen 

gör att teorierna blir begripliga och de utvalda teorierna kan angripa forskningsproblemet 

(Hjerm et al., 2014, 21). Den kvalitativa analysprocessen innehåller ett flertal steg där 

forskaren har möjlighet att fokusera på diverse grundprinciper för hur de insamlade data kan 

bearbetas och analyseras (Hjerm et al., 2014, 32). Utvecklingen innefattar tre etapper, vilket 

kan analyseras som en iterativ process, då etapperna kan upprepas fler än en gång. Dessa är 

kodning (reduktion av data), tematisering (presentation av data) och summering (slutsatser 

och verifiering) (Hjerm et al., 2014, 37–43). Denna iterativa process kan inledas redan där de 

insamlade data är nedtecknat och fram till det att forskaren har något att diskutera, med hjälp 

av den teoretiska referensramen (Hjerm et al., 2014, 32).  

 

Under studiens analysprocess har skribenterna använt sig av en tematisk analysmetod, för att 

på ett smidigt och konkret sätt kunna lyfta fram de teman som belysts under intervjuerna som 

ägt rum. Skribenterna har efter transkribering av samtliga intervjuer kodat materialet. Genom 

kodningen har data reducerats och det mest relevanta för studiens syfte och frågeställningar 

har lyfts fram. Utifrån kodningen har skribenterna funnit mönster/teman och utifrån dessa 

utvecklat en tematisk empiriredovisning. Läsaren kan ta del av de tematiska rubrikerna som 

skribenterna tagit fram under redovisning av primärdata (se punkt 4.2 Sammanfattning av 

intervjuer). 
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2.10 Sekundärdata 
För att undvika att forska kring något som redan är undersökt bör forskaren gå igenom redan 

existerande litteratur. Detta kan också vara hjälpsamt om skribenten har bestämt 

intresseområde men behöver avgränsa till forskningsfrågor och syfte (Bryman, 2011, 97). 

Litteraturgenomgången innefattar en noggrann genomsökning av rapporter, artiklar och 

böcker. För att kunna göra en relevant och tydlig avgränsning till det valda ämnet kan ett 

flertal nyckelbegrepp likställas som senare används vid sökning i diverse elektroniska 

databaser. I databaserna kan forskaren ta del av redan existerande verk som behandlar 

området (Bryman, 2011, 113). Bryman (2011) menar också, att med hjälp av tidigare litteratur 

kan forskaren ställa sig till ämnet med egna argument. Dels förser litteraturen till forskarens 

egna trovärdighet som person, vilket även senare kommer att styrka trovärdigheten i 

resultatet. Under genomgången finns ett antal frågor att ställa sig vad gäller syftet för att gå 

igenom redan existerande litteratur. Det handlar om att ta reda på vad som redan är känt inom 

området, vilka begrepp och teorier som kan användas, vilka metoder som har tillämpats samt 

om det finns något som ännu inte är besvarat (Bryman, 2011, 97–98). 

 

2.11 Kvalitativa bedömningskriterier 
Ett antal bedömningskriterier finns att tillgå under skrivandet för att kunna bedöma studiens 

kvalitet. Bedömningskriterierna innehåller fyra kännetecken för tillförlitlighet och dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011, 354). Skribenterna 

har under studiens gång, främst vid insamling av primärdata samt och analysarbetet, haft 

dessa bedömningskriterier till hands.  

 

Studiens trovärdighet beskriver hur forskaren och verket kommer att ses som godtagbart och 

acceptabelt i läsarens ögon. Det gäller att resultatet som forskaren har säkerhetsställt, har 

utförts i linje med specifika regler, bland annat etiska överväganden. Forskaren har också 

skyldighet att rapportera resultatet till personer i den sociala verkligheten, alltså de 

respondenter som har intervjuats och övriga personer som har varit delaktiga i 

undersökningsprocessen. Denna del av trovärdigheten kallas respondentvalidering och skall 

bekräfta att forskaren har tolkat information och data på rätt sätt (Bryman, 2011, 354–355). 

 

Överförbarhet påvisar ifall studiens resultat på något sätt är överförbart till en annan situation 

eller kontext. Genom täta beskrivningar, som forskare uppmanas att framställa, skall resultatet 

även kunna hålla samma kontext vid ett senare tillfälle eller i annan studie. Forskaren kan 

också anta ett granskande synsätt vad gäller pålitlighet. Det innebär en granskning och 

säkerhetsställning av alla faser i forskningsprocessen. Det skall finnas en tillgänglig 

redogörelse för alla delar rörande syfte, metod, teori och analys. Granskningen kan sedan 

göras av kollegor, som uppskattar kvaliteten på forskarens procedurer och dess tillämpning 

(Bryman, 2011, 355). 

 

Konfirmering innebär att forskaren garanterar att denne har agerat i god tro under den 

samhällsvetenskapliga forskningsprocessen, trots insikten att alla delar inte kan utföras med 

fullständig objektivitet. Vad gäller god tro skall det vara tydligt att forskaren inte har blandat 
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in personliga värderingar eller teoretiska inriktningar, som har möjlighet att påverka studiens 

utförande och resultat (Bryman, 2011, 355). 

 

2.12 Etiska överväganden 
Etik väger tungt om forskaren använder en kvalitativ metodansats. Etiska principer inom 

forskning innebär att de som är inblandade i studien skall upplysas kring vilka rättigheter 

dessa besitter och själva forskningen i sig - vad är det som studeras, vilka kommer att ha 

tillgång till studien och hur primärdata skall nyttjas (Bryman, 2011, 127–131). 

Det finns ett antal nyckelbegrepp vad gäller etiska överväganden och ett av dessa är 

informerat samtycke, vilket innebär att informanten som deltar i studien skall veta vad denne 

deltar i. Begreppen innefattar också anonymitet, vilket betyder att informantens namn och 

person görs icke-igenkännbart för omgivningen. Konfidentialitet går i hand i hand med 

anonymitet och innebär att informantens namn är konfidentiell och att endast forskaren har 

tillgång till informationen. Sekretess inom etiken betyder att forskaren inte får tala om 

informanterna i studien, på ett sådant sätt att de kan kännas igen. Samtliga av dessa 

nyckelbegrepp är indirekt kopplade till varandra och det gäller att forskaren tar hänsyn till alla 

principer (Dalen, 2011, 24–30). 

 

Det finns även fyra stycken forskningsetiska riktlinjer som forskare behöver förhålla sig till, 

oavsett vilken typ av samhällsvetenskaplig undersökning som utförs. Det så kallade 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra krav är Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och skall alltid klargöras 

för informanten då en intervju görs. Informationskravet innebär upplysning kring 

informantens uppgift i studien samt studiens syfte. Forskaren skall även informera om att 

deltagandet är frivilligt och vilka olika faser som ingår i studien. Samtyckeskravet är det mest 

diskuterade kravet under de forskningsetiska riktlinjerna. Detta krav innebär samtycke och 

godkännande att delta i en undersökning. Samtyckeskravet väger extra tungt då det ibland 

utförs intervjuer med individer som till exempel kan vara minderåriga eller obehöriga. Det 

kan då komma att behöva målsmans godkännande för att kunna utföra intervjun. 

Konfidentialitetskravet beskriver att alla uppgifter och handlingar som framkommer under 

intervju och studiens gång, kommer att behandlas med högsta konfidentialitet. Inga obehöriga 

kommer således att ha tillgång till de data och de personliga uppgifter som samlas in under 

intervjuerna. Det sista kravet kallas för nyttjandekravet och betyder enkelt att all den data som 

forskaren samlar in, endast kommer att nyttjas i den aktuella studien och inte för annan 

forskning eller liknande (Bryman, 2011, 131–136). 

 

Samtliga informanter i undersökningen har tagit del av de etiska principer och riktlinjer som 

forskningen kräver i denna typ av studie. Skribenterna har informerat respondenterna om 

studiens syfte, frågeställningar samt var och när studien kommer att publiceras. En förfrågan 

har skett innan varje intervju, angående anonymitet i studien, där deltagaren själv har fått 

bestämma om de vill nämnas vid namn eller förbli anonyma. Tre personer har valt att vara 

anonyma i studien, varav två av de tre företagen också förblir okända för läsaren. 

Respondenterna kommer att få ta del av studien när den är färdigställd. 
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2.13 Metodkritik 
Då skribenterna enbart använt sig av kvalitativa metoder i form av intervjuer kan kritik 

vändas mot att kompletterande metoder i både kvantitativ och kvalitativ form hade kunnat 

implementeras. Skribenterna hade önskat att göra detta, men begränsningen till kvalitativa 

metoder ansågs mest relevant för studiens tidsram. På grund av den kvalitativa metodansatsen 

kan resultatet ha kommit att påverkas av vad skribenterna anser är relevant eller av intresse. 

Genom andra tillvägagångssätt och metoder skulle forskaren kunnat nå andra resultat 

(Bryman & Bell, 2013, 416–417). Skribenterna kan därför rekommendera en kombination av 

kvalitativa forskningsmetoder, såsom andra typer av intervjuer samt kvantitativa 

forskningsmetoder, såsom observationer och enkäter, som alternativ till vidare forskning. 

Studiens teoriavsnitt är främst baserat på vetenskapliga artiklar, vilka anses som trovärdiga, 

då dessa är granskade av forskare och experter (Göteborgs universitetsbibliotek, 2017). Andra 

källor, såsom litteratur, rapporter och artiklar går att diskutera trovärdigheten i. Dock har 

skribenterna tagit hänsyn till att källorna har refererats i andra liknande studier, varav dessa 

har blivit godkända och finns att ta del av genom flertalet arkiv och portaler. 

Genom semistrukturerade intervjuer ger detta respondenten möjlighet att utveckla sina svar 

och intervjupersonen har möjlighet att ställa följdfrågor. Dock kan detta innebära att 

respondenterna inte får samma chans till att fördjupa sig i svaren, framför allt om 

intervjupersonen ställer olika följdfrågor till olika respondenter. Ett alternativ till detta hade 

varit en strukturerad intervju, vilket följer en tydlig mall, där alla respondenter hade ställts 

samma frågor. Dock hade inte respondenterna haft möjlighet att fördjupa sig i svar och 

följdfrågor. Skribenterna är även medvetna om att fler intervjuer hade kunnat utföras, då 

antalet respondenter inte täcker svar för hela Stockholms konferensverksamhet. 
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3. Teoretisk bakgrund 

I teoriavsnittet presenteras val av teoretiska ramar och modeller som skribenterna använder 

som utgångspunkt i studien. Avsnittet beskriver tydligt de olika modellerna och teorierna samt 

dess bakgrund. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Mötesindustrin och affärsresande 
Göran Andersson (2006) tar i sin studie Professionella möten och mötesplatser upp hur 

plattformsresonemanget kan överföras till mötesindustrin och hanterandet av professionella 

möten. Inom industrin kan plattformen ses som en mental föreställning eller metafor för hur 

skapandet av framtida professionella möten kan bli bättre, med rätt förutsättningar. Konceptet 

mötesplattformen kan användas av flera aktörer på en destination, bland annat intressenter och 

den offentliga sektorn. Mötesplattformen kan utnyttjas som en utvecklingsmodell för aktörers 

beslutsfattande, planering och marknadsföringsstrategier (Andersson, 2006, 59). De olika 

nivåerna i mötesplattformen är organisationsnivå, fysiska platsens (infrastruktur) nivå, 

planeringsnivå och marknadsföringsnivå. Alla nivåer ligger till grund för ett så högt 

destinations- eller kundvärde som möjligt. Plattformen består av diverse byggstenar under 

varje nivå och var och en är en förutsättning för framtida, framgångsrika möten (Andersson, 

2006, 60). 

Figur 1. Principskiss över mötesplattformen 

 
(Andersson, 2006, 60). 

 

Modellens första nivå, organisationsnivån, belyser mötesindustrins många delbranscher, som 

alla är relaterade till varandra på olika sätt. Inom delbranscherna bidrar företag, icke-

kommersiella och kommunala organisationer till olika nätverk. Nätverken skapar samspel och 

interaktion mellan företagen. Nätverksteorin bidrar i sin tur till värdeskapande konstellationer 

där aktörer skapar ett specifikt kunderbjudande genom en interaktiv process (Andersson, 

2006, 60). 

 

I den fysiska platsens nivå ligger vikten i den fysiska plats (infrastruktur) som deltagarna 

befinner sig på och hur viktig den blir att studera. Platsen innehar ett antal väsentliga 

resefunktioner, utöver resans mest centrala orsak – mötet. Funktionerna är indelade i 

mötessyfte, basresa och upplevelse. Deltagaren blir tillfredsställd i och med fler erbjudanden 

på plats, i form av ett antal typiska turismprodukter såsom logi, restauranger och nöjen. 

Platsen i sig går också att dela upp i tre fysiska arenor och ligger i prioriteringsordning för 

möteserbjudandet: mötesanläggningen (primär arena), logistik kring exempelvis transport och 
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övernattning (sekundär, nödvändig arena) och fasta attraktioner (sekundär, möjlig arena) 

(Andersson, 2006, 65). 

 

Planeringsnivån berör kort- och långsiktig planering, beroende på mötestyp. Kongresser och 

mässor kräver långsiktig planering, men konferenser och liknande möten är till sin natur 

kortsiktiga. Aktörer på destinationen har till uppdrag att upprätthålla långa och komplexa 

besluts- och planeringsprocesser för att få ha större event på destinationens anläggningar 

(Andersson, 2006, 71). Inför konferenser kan planerandet ske i några månader, medan större 

professionella möten planeras och hanteras under ett till sex år (Andersson, 2006, 72). All 

planering sköts både internt och externt, tillsammans med den specifika anläggningen och 

aktörer inom regionen. Inblandade aktörer bör planera på en större, övergripande 

destinationsnivå då belastningen på infrastrukturen kan komma att bli tung under 

arrangemanget. Detta benämns som kapacitetsutnyttjandeeffekt. En annan effekt, 

affärssynergieffekten, berör fasta attraktioner och eventbolag, som kan utnyttjas i samband 

med mötesindustrins event (Andersson, 2006, 73). 

 

Marknadsföringsnivån består till grunden av två centrala byggstenar – imageskapande och 

relationsmarknadsföring. Imageskapandet gäller ett antal specifika associationer om 

destinationen som företaget försöker marknadsföra ut mot kunder och deltagare. Tanken med 

imageskapande är att både kunden och beslutsfattaren får en positiv, mental bild av 

destinationen och detta stödjer beslutet i var det professionella mötet skall hållas (Andersson, 

2006, 74). Den andra byggstenen, relationsmarknadsföring, belyser relationer, nätverk och 

interaktion. Ett välkänt resonemang inom denna typ av marknadsföring handlar om 

tillfredsställda, lojala kunder och att dessa är lönsamma. Lojala, återkommande kunder 

genererar jämnare intäkter än nya (Andersson, 2006, 78). Tre identifierade effekter 

uppmärksammas också inom denna byggsten: ambassadörseffekt, dialogeffekt och 

kaskadeffekt. Alla tre effekter berör en intensiv dialog mellan centrala personer, 

marknadsförare och mötesindustrins kunder, för ett starkare samarbete och nätverk 

(Andersson, 2006, 79–80). 

 

Davidson och Cope (2003) presenterar en liknande principskiss till Anderssons (2006) 

mötesplattform. Dock redogörs här olika sektorer för affärs- och reseindustrin, som alla har 

möjlighet att använda verktyget mötesplattformen vid planering av professionella möten. 

Sektorerna är indelade i två undergrupper, individuellt affärsresande och affärsturism. 

Författarna förklarar att denna uppdelning inte är godtycklig, då den uppmärksammar två 

separata typer av aktiviteter, som här delar tydliga egenskaper. Det individuella affärsresandet 

innebär ofta en fast (fixed) destination. Resenären reser själv och platsen är förutbestämd och 

beroende av exempelvis klienten eller kontraktet som ska skrivas under (Davidson & Cope, 

2003, 4). Majoriteten destinationer för professionella möten inom affärsturism är rörliga 

(floating), vilket betyder att det finns en viss flexibilitet i beslutsfattandet av var mötet ska 

hållas. Affärsturism innefattar konferenser och här reser grupper ofta tillsammans. I 

litteraturen är Rogers (2008) citerad och menar att fokuset borde ligga på att marknadsföra 

aktiviteter, då den fysiska platsen är konstant rörlig “the prime focus of marketing activities 
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by venues and destinations, because decisions about where the events take place are open to 

influence” (Davidson & Cope, 2003, 4-5). 

 

Figur 2. Sektorer inom affärsindustrin 

 
(Davidson & Cope, 2003, 4). 

 

3.2 Hållbar utveckling och dess tre pelare 
Among the many ways this concept has been defined, the simplest and most fundamental is: 

«the ability to sustain» or, put another way, «the capacity to endure» (Otenko, 2016). 

 

Hållbar utveckling är en flerdimensionell teori som fler och fler företag och aktörer har 

implementerat i sin organisation och låter styras under planering och utförande av 

professionella möten. Utvecklingsbegreppet används för att peka ut en önskvärd 

samhällsutveckling. Mötesindustrin är global och det krävs att parter, som för industrin 

framåt, arbetar på samma hållbara nivå för en framgångsrik utveckling (Sofronov, 2017). 

Inom turismen och mötesindustrin är frågan om hållbarhet ständigt under diskussion. En 

faktor som huvudsakligen spelar in är resandet. Vi reser längre och oftare, då resandet är mer 

tillgängligt idag. Det krävs ett fokus på långsiktigt resande samt påverkan av det (C. Howarth, 

P. Polyviou, 2012). Ett beaktande gällande den övergripande utvärderingen av turismindustrin 

är förmågan att kunna förse framtida fördelar i samhället (Edgell, 2006, 32). Betoning av 

långsiktighet är betydande då hållbarhet även innebär kontinuitet. Termen blir bredare och 

inkluderar tre aspekter, miljömässig hållbarhet (environmental sustainability), ekonomisk 

stabilitet (economic stability) och social uthållighet (social endurance) (Lloret, 2016). 
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Figur 3. Hållbarhetens tre pelare 

 
(Frostenson, Hasche, Helin & Prenkert, 2017, 94). 

 

Miljömässig hållbarhet 

Den miljömässiga aspekten, som mest bekant, rör omgivning och miljö. Överexploatering och 

vanskötsel av ekologiska system och levande organismer har en påverkan på välfärden och 

samhället i stort och samhällsmedborgare skall bortse från produkter och aktiviteter som ej 

anses hållbara (Flórián, 2018). Exploateringen av naturliga resurser är oåterkallelig och för att 

nå en sann hållbarhet måste konsumtionen bejakas inom hela ekosystemet. Miljömässig 

hållbarhet bygger på att minska avfall, förebygga ekologiska föroreningar och konsumera 

naturliga resurser i lagom mängd (Raj & Musgrave, 2009). Detta, i sin tur, tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra den kommande generationens möjlighet att tillfredsställa sina 

behov, vilket är hållbarhetens kärna (Francis & Reyes-Jones, 2014). 

 

Ekonomisk stabilitet 

Ekonomisk stabilitet är en aspekt som innefattar futuristiska visioner och utvecklingar. 

Fördelar som stabiliteten bär med sig är fler jobbtillfällen, förbättrad infrastruktur och 

transport, mötesanläggningar och guidetjänster (Edgell, 2006, 32). Ekonomisk hållbarhet ökar 

även levnadsstandarden. Den hållbara utvecklingen hänvisar till de extra inkomster som 

tillhandahålls till lokalbefolkningen för att kompensera dem för bördan som turister på en 

destination kan orsaka (Garrigós-Simon et al., 2015). Ekonomisk hållbarhet fokuserar på 

långsiktighet och anpassningen av väl fungerande koncept (Flórían, 2018). 

 

Social uthållighet 

Enligt omfattande studier är social hållbarhet huvudsakligen översatt som samhällsmedverkan 

(Rashidfarokhi, Yrjänä, Wallenius, Toivonen, Ekroos, & Viitanen, 2018). Utan investeringar 

och förvaltning för att skapa ett stabilt och välfungerande samhälle och infrastruktur kan ett 

sammanhängande samhälle inte existera. Punkter som är viktiga att kontinuerligt arbeta med 

för att skapa ett starkare och mer hållbart samhälle innefattar att möta efterfrågan och 

önskemål på samhälls- och individnivå, samt att generera delade värden, likvärdiga rättigheter 

och tillträde (Raj & Musgrave, 2009). Social hållbarhet är uppdelad i två kategorier; däribland 

grundläggande faktorer, såsom säkerhet, välfärd och hälsa. Även mer avancerat, däribland till 

produkt- och processrelaterade aspekter (Mani, Gunasekaran & Delgado, 2018). 
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3.3 Huvudaktörer inom konferensbranschen 
Konferensbranschen innefattar en mängd aktörer och leverantörer som tillsammans måste 

arbeta effektivt och harmoniskt för en smidigare leverans av kundens beställning och krav. 

Leverantörerna inom industrin verkar för att göra det möjligt att hyra konferensanläggningar 

och andra faciliteter som skapar slutkundens möte. Förutom anläggningarna där mötena hålls 

innehar leverantörer inom andra tjänster en betydande roll för ett framgångsrikt möte. Dessa 

konferensaktörer kan benämnas som hotell, konferensanläggningar och mellanhandsföretag 

(företag/förmedlare som arbetar likt en mellanhand mellan anläggning och slutkund) 

(Davidson & Cope, 2003, 88–89). 

 

Hotellindustrin har sedan länge varit kännetecknad som en dikotomi av självständiga, 

nischade hotell. Nischade hotell kan utnyttja värdefulla resurser, såsom marknadsföring, drift 

och teknologi från andra franchisetagare (Yang & Mao, 2016). Företag som söker någon att 

organisera hela, eller delar av, ett möte kan samla en mängd olika aktörer som kan använda 

specialkunskap och kompetens för att tillhandahålla dessa tjänster. Resebyråer, hotell och 

researrangörer finns ibland mötesplanerarna, som direkt tar på sig rollen att hitta en 

mötesanläggning eller planera organisationens möte (Davidson & Cope, 2003, 114–115). 

 

Figur 4. Leverantörer inom mötesindustrin 

 
(TutorialsPoint, 2018). 

 

Vad gäller mellanhänder, används dessa för att hjälpa företag att planera och utföra möten. 

Dessa fungerar som ett tillskott i företaget då mellanhanden används istället för 

organisationens egna anställda. I stort sett, är det få företag som har en specifik avdelning som 

hanterar planerandet av organisationens konferenser och andra event (Hagen & Jøraandstad, 

2012). Mötesplanerarna representerar en typ av mellanhand, de som arbetar för och enbart för, 

köparen. Men det finns en annan typ av mellanhand som även måste understrykas, de som 

arbetar å leverantörens vägnar, med fokus på destination och anläggning där mötet hålls 

(Davidson & Cope, 2003, 114). 

 

Inom den traditionella distrubitionsmodellen, finns kunder och turister som helt och hållet 

förlitar sig på traditionella mellanhänder, såsom resebyråer. Detta för att få tillgång till 

produkter som leverantörerna förser på marknaden. Värdet av traditionella resebyråer har 

blivit uppmärksammat av många forskare. Här finns ett definitivt kännetecken ligger som 

grund för traditionella mellanhänder, där mänsklig och social interaktion är det mest 

grundläggande mellan slutkund och resebyrå. Värdet av den sociala interaktionen är särskilt 
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framträdande inom vissa kundsegment, såsom affärsresenärer och gruppreseresenärer (Law, 

Leung, Lo, Leung, & Hoc Nang Fong, 2015). 

 

3.4 Kommunikationsmodellen: anläggning, mellanhand, slutkund 
“Människans samtal består inte bara av utbyte av information (till exempel skvaller) utan 

också i hög grad av förhandlingar om ordens mening och begreppens omfång” (Gärdenfors, 

2009, 100). 

 

Kommunikationsmodellen ”Mathematical Theory of Communication” skapades av 

matematikerna Claude Shannon och Warren Weaver år 1949. De utförde sitt arbete i USA 

under andra världskriget och försökte komma i underfund med varför kommunikationen 

mellan militärbaserna ibland gick förlorad eller blev förvrängd. Modellen utvecklades i hopp 

om att effektivisera användandet av kommunikationskanalerna. Arbetet fick stor 

uppmärksamhet då teorin visade på att det var den mänskliga faktorn som var den största 

anledningen till brister i kommunikationen, inte den tekniska utrustningen (Fiske, 1997, 17). 

Modellen är envägs, i vissa fall tvåvägs och har ett fåtal komponenter: en källa, en sändare, en 

signal, en mottagare och en destination samt störningar eller brus (Jonsson, 2017). 

 

Figur 5. Kommunikationsmodellen 

 
(Fiske, 1997, 18). 

 

Kommunikation mellan två parter kan ske både verbalt och icke-verbalt. Människor behöver 

inte alltid kommunicera i ord, utan kroppsspråk, miner, blickar och gester kan också göra oss 

förstådda (Mortensen, 2008, 27). Förlorad eller förvrängd kommunikation verkar bero på 

olika problem inom tre nivåer, teknik (technical), semantik (semantic) och effekt/inflytande 

(influential). Den tekniska nivån innefattar den exakthet som informationen överförs från 

sändare till mottagare. De semantiska problemen har att göra med mottagarens tolkning av 

informationen, i jämförelse med sändarens avsedda budskap. I den inflytelserika nivån 

handlar vederbörande problem om den framgång (success) i den mening som förmedlas till 

mottagaren, vilket leder till ett önskat beteende, genom sändaren (Mortensen, 2008, 28). 

Jonsson (2017) förklarar de tre typerna av problem i kommunikationsmodellen på detta sätt: 

 

1. Teknik, hur exakt kan symboler föras över? 

2. Semantik, hur exakt överförs sändarens signal den önskade betydelsen? 

3. Effekt, vilken påverkan har den överförda symbolen på mottagarsidan? (Jonsson, 

2017). 
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Individer, grupper och organisationer delar en generell egenskap som måste tas hänsyn till 

vad gäller kommunikation, vilken är kodningsprocessen. Vare sig det är en individ eller 

organisation som blir mottagare för information finns en kodningsprocess. Processen 

innehåller en begränsad uppsättning kodningskategorier som assimilerar den mottagna 

informationen (Mortensen, 2008, 387). Organisationer och företag har deras egna 

kodningssystem som bestämmer den mängd och typ av information de skall ta emot från den 

yttre, externa världen samt omvandlingen av information, enligt egna institutionella 

begränsningar. En vanlig begränsning beror på anställdas position inom organisationen och 

dess utrymme (space), vilket avgör deras uppfattning och tolkning av inkommande samt 

ytterligare information. Strukturer och funktioner i systemet reflekteras i organisationens 

referensram och sätt att tänka (Mortensen, 2008, 387–388). 

 

3.5 Framtidsutsikter för konferens och resande 
Teknologiska trender i utveckling medför mer flexibilitet, både för kundsegment, marknad 

och företag. Det är viktigt att utbud möter efterfrågan, oavsett vilken sektor man opererar 

inom. Majoriteten av människor idag är beroende av tekniska hjälpmedel till vardags och det 

är viktigt att aktörer följer med i utvecklingen där potentiella kunder, företag och 

organisationer möter lönsamhet (Kotler & Keller, 2012, 7-10). För företag och organisationer 

kan Internet fungera som en kraftfull informations- och försäljningskanal för diverse tjänster 

och produkter. Man kan samla ihop värdefull information om trender, marknad, kunder och 

konkurrenter. Internet och sociala medier är även effektivt för att snabbt nå ut till existerande 

och nya kunder samt hålla dessa uppdaterade och informerade. Samma fördelar finns för de 

kunder som företaget eller organisationen når ut till (Kotler & Keller, 2012, 22–25). 

Aktörer kan även utnyttja kanaler och webbsidor för att kommunicera, söka och uttrycka sig, 

som en typ av verbal marknadsföring, via externa kanaler. Interaktion mellan kund och det 

aktuella företaget kan enkelt ske och feedback samt erfarenhet kan delas sinsemellan (Kotler 

& Keller, 2012, 34–36). Mötes- och konferensbranschens trender innefattar även frågan om 

hållbarhet. Detta klassas inte längre endast som en fördel mot konkurrenter, utan är en 

avgörande aspekt som förväntas att behandlas av alla samhällsaktörer (Svenska Möten, 2018). 

Affärsresande är en ständigt växande industri, med ekonomiska och miljömässiga 

hållbarhetsaspekter i fokus. Utvecklingen utgör ett underliggande tema för ett antal trender 

inom sektorn, som utvecklar plattformen och landskapet för resandet inom företag 

(Steinbrink, 2009). Med förståelse för dessa sju trender som följer nedan, kan företag värna 

om framtida resande och professionella möten. 

 

1. Lönsamhet, människor och planeten. Denna trend innebär att mäta effekter av syfte, 

resande och beslut som tas. Det handlar om att öka medvetenheten av ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet, genom att föra rapporter över effekter på 

spenderande (return of investment). 

2. Fokus på utgifter. Man menar att fokuset, när det kommer till företagsresande, har 

skiftat från hanterandet av resandet till själva spenderandet. Företag implementerar 

fler och fler strategier för ett cash flow management. 
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3. Fokus på distributionskedjor. Webbaserade plattformar ökar och detta för med sig 

effekten av lägre kostnader för inblandade parter. Genom detta behöver aktörer som 

ingår i distributionskedjan arbeta tillsammans för att maximera effektiviteten. 

4. Prioritera resenären. Resan skall vara smidig och bekväm för resenären. Allt handlar 

om rätt koncept, vid rätt tidpunkt, via rätt kanal, till rätt kund, för att öka välbehag och 

bekvämlighet. 

5. Mobila tjänster. Genom tekniska och mobila tjänster är flexibiliteten inom resandet 

enormt och kunden kan i princip göra allting via en applikation. Detta förenklar 

processen och ökar effektiviteten. 

6. Fysiska möten. Möten idag behöver nödvändigtvis inte vara fysiska, då teknologin har 

kommit en lång väg och gjort det möjligt för oss att hålla konferenser och övriga 

möten via virtuella baser. Utifrån hållbarhetsperspektivet så utgör detta positiva 

effekter då det drar ner på kostnader kring resandet och de effekter som resandet har 

på miljön. 

7. “Small is big”. De stora företagen och organisationerna börjar hålla tillbaka på 

resandet och här spelar de små och medelstora företagen stora roller då de fortsätter 

affärsresandet (Steinbrink, 2009). 

 

Burdick (2010) menar att det finns andra trender som bör tas i beaktande vad gäller 

affärsresande och möten. Tonvikten ligger i ekonomisk hållbarhet och dess ökning av 

ekonomisk tillväxt i regionen. I den allt större växande sektorn krävs det även att företag 

arbetar mot en mer hållbar plats där miljö är huvudfokuset. De trender som Burdick (2010) 

anser beröra framtida möten är: 

 

1. Att företag lägger tid, pengar och kompetensförsörjning på miljömedvetenhet. Detta kan 

ske genom energisnål teknik, hållbara inköpsnätverk och närproducerad mat. 

2. Att företag tar ett större samhälls- och socialt ansvar. Detta kan ske genom interaktion med 

lokalbefolkning i aktiviteter samt transparent kommunikation utåt, där konsumenten får ta del 

av och förstå ansvaret. 

3. Att företag utvidgar nätverk och relationer med kund, anläggning och mellanhänder för att 

skapa ett personligt band redan tidigt i mötesprocessen. Detta kan ske genom teknologiska 

lösningar, såsom bokningsbara webbplatser och uppdaterade sociala medier (Burdick, 2010). 
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3.6 Teoretisk referensram 
Då skribenterna valde ut fem olika teorier som underlag i studien, krävdes det en viss 

avgränsning då vissa steg/nivåer/trender inte ansågs relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Anderssons mötesplattform innefattar fyra olika nivåer, där tre av nivåerna 

kommer att tillämpas i studien. Dock bortses den tredje nivån i modellen - fysiska platsen 

(infrastruktur). Skribenterna har även valt att endast ytligt beskriva hur aktörerna marknadsför 

sig internt och externt, under marknadsföringsnivån. Den andra plattformen, sektorer inom 

affärsindustrin, har tillämpats som en kontrastering till Anderssons mötesplattform. Gällande 

hållbarhetsteorin med de tre aspekterna, ligger miljömässig hållbarhet i fokus, medans sociala 

och ekonomiska aspekter diskuteras i mindre omfång. Teorin gällande huvudaktörer i 

branschen tillämpas väl i studien då alla tre aktörer som tas upp i teorin är delaktiga i studien 

och dess primärdata. Figur 4, leverantörer inom mötesindustrin, illustreras som ett hjälpmedel 

för att påvisa komplexiteten i branschen och dess kommunikation. Kommunikationsmodellen 

kommer att fungera som en föränderlig modell i studien, då den anpassas beroende på vilka 

aktörer som kommunicerar med varandra och till vilket syfte kommunikationen sker. Här kan 

exempelvis kunden eller mellanhanden vara sändare, medan anläggningen är mottagare. I de 

tre kommunikationsproblem som förklaras är teknik det problem som främst belyses. I 

Steinbrinks trendlista tillämpar skribenterna fyra av sju punkter. De valde därför att negligera 

fokus på utgifter, resenären i fokus och “small is big”. Burdicks samtliga punkter är av 

intresse för studien. 

 

3.7 Teoridiskussion 
Skribenterna har valt ut fem teorier som stödjer och berör studiens syfte och frågeställningar. 

Anderssons mötesplattform speglar huvudämnet som är konferens och de olika stegen som 

existerar inom professionella möten kring planering, mötesanläggning och implementering av 

marknadsföringsstrategier. Denna modell kan användas som ett hjälpmedel för förbättring i 

utvecklingen av framtida konferenser, vilket speglar studiens syfte. Davidson och Copes 

modell berör den aktuella destinationen där mötesanläggningar befinner sig. Det som blir 

intressant för denna studie, är fokuset och marknadsföringen av aktiviteter och upplevelser, då 

platsen för en konferens kan vara både rörlig eller fast. Teorin gällande hållbar utveckling var 

något som skribenterna valde att fokusera på under ett senare skede i studien, då problemet 

kring de hållbara aspekterna blev uppmärksammade under intervjuerna med studiens 

respondenter. Skribenterna såg även relevansen i ämnet då studien undersöker både nutida 

och framtida aspekter inom Stockholms konferensverksamhet. Mellanhandsföretag och dess 

aktörer genomsyrar hela uppsatsen och är i större grad betydlig för den teoretiska ramen, då 

det rör en av studiens forskningsfrågor. Definition på huvudaktörer finner läsaren i 

inledningsavsnittet ovan. Skribenterna använder sig även av en kommunikationsmodell för att 

beskriva processen som sker då budskap når mottagare och vad som kan ske däremellan. 

Denna modell är relevant då skribenterna vill belysa fördelar och brister i kommunikationen 

mellan konferensaktörer, mellanhänder och slutkund. För att undersöka utvecklingen av 

framtida konferenser, i relation till bland annat hållbar utveckling, digitalisering och 

mellanhänder används Steinbrinks och Burdicks punktade trender. Dessa kan användas som 

hjälpmedel för en framgångsrik och medveten utveckling av framtida konferenser. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras först de företag och respondenter som intervjuats för 

undersökningen. Insamlat material presenteras för besvarande av studiens frågeställningar. 

Slutligen sammanfattas respondenternas svar med hjälp av kodade temarubriker skapade 

utifrån de frågor som ställts under intervjuerna. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Respondenter och deras företag 
 

4.1.1 7A: Kontorshotell & konferens 
7A startade år 2006 och innehar kontors- och konferenslokaler på tre adresser i Stockholm: 

Vasagatan, Odenplan och Strandvägen. På samtliga anläggningar finns kontorshotell, 

konferens, business lounge, festvåning och event. 7A samarbetar med Svenska Möten och är 

anslutna till Svanens inköpsnätverk. 7A: Centralen har fyra fast anställda som sköter 

konferens och drift, samt en tekniker. 

 

Sofia Kercevic är platschef på 7A: Centralen. Under sin YH-utbildning valde Kercevic att 

göra två av tre praktikterminer på 7A: Strandvägen. Därefter började hon med två 

projektanställningar och har varit fast anställd sedan 2015. Sedan november 2017 är hon 

platschef på 7A: Centralen och har det övergripande ansvaret för hela våningen, allt från att 

lagar sköts till personal, underleverantörer och att gästerna är nöjda och får en bra upplevelse. 

 

4.1.2 Kumla Herrgård 

Kumla Herrgård ligger beläget i Tyresö, Stockholm och har varit Tyresös stamfastighet sedan 

1600-talet. Herrgården erbjuder lokaler i olika storlekar för bland annat konferenser, bröllop, 

minnesstunder, luncher och temakvällar. Kumla Herrgård drivs av två delägare och utöver 

delägarna har herrgården tre anställda och tar in extra personal vid behov. 

 

Christine Keller är delägare på Kumla Herrgård. Sedan 2013 driver Keller herrgården 

tillsammans med Anonym, som arbetar som kock och köksmästare. Keller har under 20 års 

tid arbetat som restaurangchef och utbildad kostrådgivare. Hon har även haft en konsultroll 

och stått som arrangör för många olika slags möten och evenemang. Som ägare ansvarar hon 

för nästintill allt på Kumla Herrgård, allt för kundernas och de anställdas trivsel. 

 

4.1.3 Scandic Skogshöjd 
Scandic Skogshöjd är beläget i Södertälje, cirka 30 minuter utanför Stockholm city. Hotellet 

erbjuder ordinarie hotellvistelser samt mötes- och konferenslokaler. Scandic Skogshöjd 

byggdes år 1890, där Scandic gick in som operatör år 2009. Byggnaden innehar 225 stycken 

hotellrum och 23 stycken mötesrum. Anläggningen är Svanen-märkt och redan från start gick 

de in med att de ville satsa på att vara en anläggning med fokus på möten och konferens. 

 

Sissi Nobel är hotelldirektör på Scandic Skogshöjd (och Scandic Södertälje). Nobel har 

arbetat i branschen sedan 1983 och har varit på Scandic sedan tre år tillbaka. Karriären tog 

fart inom Sheraton-koncernen, där hon arbetade både nationellt och internationellt i 17 år. 
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Nobel har bidragit med fler, nya kreativa idéer och koncept, som dessa är en del av Scandics 

unika image. 

 

4.1.4 Företag A 
Företag A grundades år 1961 och är en sälj- och marknadsorganisation, med sitt moderbolag i 

Tyskland. Företaget är en leverantör av laboratorisk utrustning och erhåller produkter och 

förbrukningsmaterial till bland annat landsting, industri- och veterinärskunder. Organisationen 

har 20 anställda i de olika länderna, varav den svenska organisationen har tio anställda. 

 

Anonym A är Head of Nordic Operations på Företag A. Anonym A har under de senaste åren 

arbetat inom medicinteknik med olika befattningar, framförallt inom sälj och marknad. Sedan 

ett år tillbaka är hon anställd på Företag A med ansvar för leverans av en förväntad budget 

och forecast, samt personal- och budgetansvar. I dagsläget är hon även ansvarig för 

organisationens konferenser, där hon planerar och genomför kvartalsmöten och kick-offer. 

 

4.1.5 MSD AB 
MSD AB (moderbolag Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA) bildades år 1974 och är ett 

företag som utvecklar och förser samhället med läkemedel, vacciner och tjänster i samverkan 

med hälso- och sjukvården. MSD Sveriges kontor ligger i Hagastaden, Stockholm och har 

cirka 130 anställda. Inom organisationen arbetar åtta personer med interna konferenser. 

 

Thea Demanuele Olsson arbetar med Human Resources på MSD. Demanuele Olsson har 

arbetat för MSD i elva månader och sitter som ledande inom HR på företaget. Hon är ansvarig 

för medarbetarnas prestation och hur organisationen arbetar med person- och 

talangutveckling. Anonym B är Strategic Meeting Account Manager på MSD. Anonym har 

arbetat för MSD i 18 år inom en rad olika positioner, men arbetar nu som strategisk 

mötesansvarig. Anonym B är en del av en global service och teamet arbetar med globala 

möten och dess strategiska planering, hur ansvariga bör göra och planera vad gäller 

organisationens möten. 

 

4.1.6 Anonymt tillväxtföretag 
Tillväxtföretaget grundades år 1979 och förvärvades år 1993. Sedan juli 2015 är Sverige en 

del av den skandinaviska koncernen. Verksamheten är ett informationstjänstföretag som 

tillhandahåller en databas med juridisk information, såsom lagar, regler och förordningar. 

Målgruppen är jurister och advokater som arbetar på både privata och offentliga byråer. På 

kontoret finns idag cirka 50 anställda. 

 

Anonym C är HR-chef på anonymt tillväxtföretag. Anonym C är den enda HR-resursen på 

tillväxtföretaget och erbjuder chefsstöd för tio chefer i Sverige. I chefsstödet ingår 

rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering och löner. Anonym C ansvarar också för en del av 

planerandet vad gäller företagets konferenser. Uppgifterna och planeringen utgörs genom en 

avstämning med chefen, som i huvudsak sätter alla önskemål kring organisationens större 

möten. 
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4.1.7 Linné Travel 

Linné Travel startade år 1988 och hade då som fokus att anordna konferenser för större 

läkemedelsföretag. Idag arbetar de mer regelbundet med mindre företag och bidrar till ett 

kostnadseffektivt resande. Linné Travel är med hela vägen från planering till genomförande 

av evenemanget eller resan. De arrangerar kongresser och konferenser både inom- och utanför 

Europa. Resebyrån med kontor i Stockholm har sju stycken anställda. 

 

Marianne Krantz är försäljningschef på Linné Travel. Krantz arbetar som kundansvarig och 

besvarar alla frågor gällande resebyråns avdelning Grupp & Konferens. Hon har arbetat med 

konferenser i 30 år, varav 35 år i branschen. På resebyrån har hon jobbat i åtta år och ansvarar 

dagligen för att skräddarsy resor och konferenser för slutkunden. 

 

4.1.8 Svenska Möten 
Svenska Möten bildades år 1981 och är en medlemsorganisation innehavande 138 stycken 

medlemsanläggningar. Avtalskunderna står för 85 procent av organisationens omsättning, 

medan 15 procent är övrig kund. Svenska Möten har sedan 2010 ett krav på att alla 

anläggningar måste vara Svanen-märkta och är själva ISO-certifierade. Hela organisationen 

har 32 stycken anställda, med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

 

Bibi Rydbacken är marknadschef på Svenska Möten. Rydbacken har varit i hotell- och 

konferensbranschen i hela sitt liv. Hon studerade hotel management i Schweiz och Göteborg, 

vilket resulterade i varierande anställningar på Radisson, Park Avenue och Countryside 

Hotels. Sedan ett år tillbaka är Rydbacken anställd som marknadschef på Svenska Möten och 

arbetar dagligen med att driva och attrahera övriga kunder till organisationen. 

 

4.1.9 American Express Global Business Travel 
American Express Global Business Travel (AMEX GBT) är en del av American Express och 

grundades år 2016. Företaget har över 18 000 anställda över hela världen. I Sverige har 

företaget kontor i Stockholm och Göteborg. AMEX GBT fungerar som en resebyrå och 

arrangerar möten både nationellt och internationellt, för små och stora företag. Tjänsterna som 

organisationen erbjuder företagen sträcker sig allt från transport och logistik till 

detaljhantering, projektledning och kreativa lösningar. 

 

Sofia Eriksson är säljansvarig på AMEX GBT. Eriksson har arbetat för organisationen i drygt 

ett år, med tio års erfarenhet inom konferensbranschen, nu med en global roll som 

säljansvarig. Hon arbetar med strategic meeting management, där man som företag och kund 

väljer AMEX som aktör för att boka och arrangera interna och externa möten. Erikssons 

huvudområde och fokus ligger främst på nordiska företag. 

 

4.1.10 Nordic Choice Hotels 
Nordic Choice Hotels grundades 1996 och är en av Nordens största hotellkedjor, med 190 

hotell inom Skandinavien. Hotellkoncernen har fyra varumärken, vilka är Clarion Hotels, 

Comfort Hotels och Nordic Hotels och Resorts. Alla varumärken är konferensinriktade, där 

affärsidén är It’s taken care of. Nordic Choice Hotels arbetar i hög grad med samhällsansvar, 
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vilket av organisationen kallas We Care. Det innefattar arbete på lokal och central nivå inom 

miljöarbete och etiska riktlinjer. 

 

Denise Drougge Kinsella är säljansvarig på Nordic Choice Hotels. Drougge Kinsella har 

arbetat inom hotellbranschen i tio år. Tidigare har hon arbetat på Quality Hotel Globe, Clarion 

Hotel Stockholm, Winn Haninge och Friends, främst inom konferens. Sedan sex år tillbaka är 

hon anställd som säljansvarig och har hand om den centrala gruppbokningen med 

konferenskoordinering för Nordic Choices Stockholmshotell. 

 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 

4.2.1 Organisation - anläggning - planering - marknadsföring 
På Svenska Möten drivs företaget främst av avtalskunder och de träffar sina kunder fem 

gånger per år för att diskutera nya trender och policys, samt för kunskapsutbyte, inspiration 

och nätverkande. Dessa möten har setts mycket uppskattade hos alla parter. Svenska Möten är 

den enda organisationen i mötesbranschen som ägs av sina medlemmar, vilket Rydbacken ser 

som en fördel. 

 

“Vi ägs av våra medlemmar och vi kan dem utan- och innantill. De är inte våra kunder, utan 

de är vårt DNA” 

Bibi Rydbacken, Svenska Möten, 2018 

 

Svenska Möten är, enligt Rydbacken, en välkänd medlemsorganisation som tillhandahåller 

stora förhandlingsmuskler och expertis. Då kunderna står i fokus, bygger mycket på god 

relationsmarknadsföring, men även allmän marknadsföring genom olika sociala och digitala 

plattformar. 

 

American Express Global Business Travel, här förkortat AMEX GBT, är en resebyrå som 

erbjuder alla tjänster som ingår i planerande och utförande av konferenser, både lokalt och 

globalt. Eriksson, som är säljansvarig på företaget, berättar att tjänsterna som erbjuds är allt 

från bokning av hotell, lokaler och transport, till projektledning och detaljhantering av och vid 

konferensen. American Express är välkänt, men Eriksson menar att företaget behöver arbeta 

med att marknadsföra delen Global Business Travel, då många inte vet om att detta finns. I 

många av fallen då företaget anlitas, är detta på grund av ett avtal eller en relation till någon 

internt och att många av kunderna bygger på god relationsmarknadsföring. 

 

“Har man ett fungerande koncept så kommer kunderna gärna tillbaka då de varit nöjda med 

tjänsten, så väldigt mycket bygger på en god relationsmarknadsföring. Kunderna känner sig 

trygga” 

Sofia Eriksson, AMEX GBT, 2018 

 

Eriksson nämner även att företaget har erfaren och kunnig personal runt om i hela världen, 

vilket möjliggör att kunderna blir väl omhändertagna oavsett vart i världen konferensen sker. 

De har 24-timmars service och följer väldigt hårda processer i allt de gör, vilket Eriksson ser 

som ett mycket välfungerande globalt system. 
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Nobel på Scandic Skogshöjd, nämner att i princip all personal är inblandad när det kommer 

till konferenser. Anläggningen har en lång erfarenhet av konferenser och möten och det är 

mycket tradition och historik på Skogshöjd och på Scandic överlag. Nobel berättar om de 

olika koncepten som de implementerar på sina hotell, vilket är en del av Scandics 

erbjudanden, som gör dem unika. Scandic vill vända sig till alla slags människor och grupper 

och har koncept som passar alla. Det handlar om allt gällande konferenser, bemötande och 

erbjudanden. 

 

“Vi erbjuder det där lilla extra och det gör vi när det kommer till alla detaljer. Vi satsar på 

att informera vår personal om allt, för att ge kunderna den maximala upplevelsen” 

Sissi Nobel, Scandic Skogshöjd, 2018 

 

Nobel säger att Scandic värnar om sina kunder och ser till att finnas där när de behöver hjälp, 

före, under och efter konferensen. De fungerar som rådgivare för deras gäster när det gäller 

teambuilding, aktiviteter och liknande, beroende på mötets syfte. Hon nämner också att de 

internt kommer att utveckla denna kompetens gällande rådgivning och möten och att några 

anställda kommer att gå en sådan utbildning inom en snar framtid. 

 

Nordic Choice Hotels har flera varumärken, men det mest konferensinriktade konceptet är 

varumärket Quality, där de har en stor variation av konferensmöjligheter i flera länder. En 

tydlig beskrivning av planering och utförande av konferenser gav Drougge Kinsella i en 

mejlintervju med skribenterna (2018): 

 
“Konferensbokningen lämnas över från säljare till en projektledare, som tar hand om all detaljplanering av 

mötet/eventet och säkerställer att alla avdelningar på hotellet vet vad som förväntas under genomförandet. 

Driftavdelningarna driver genom eventet enligt projektledarens planering. Det vill säga; köket lagar maten, 

servicen serverar, konferensvärdar/värdinnor tar hand om gästerna och lokalerna, housekeeping förbereder och 

städar rummen och receptionen checkar in och ut. På mindre hotell sköter oftast en och samma person all 

kontakt med kunden fram tills ankomsten” 

Denise Drougge Kinsella, Nordic Choice Hotels, 2018 

 

Anonym C på tillväxtföretag nämner att när det kommer till planerande och utförande av 

konferenser, så behövs processen effektiviseras upp. Tid och pengar samt motivering till den 

faktiska konferensen behöver ses över. 

 

Kercevic på 7A: Centralen menar att bemanningen på företaget är det allra viktigaste, för att 

gästen skall få en bra upplevelse. Ingen dag är den andra lik och de behöver ta in 

extrapersonal utöver ordinarie arbetsstyrka inför olika event och konferenser. Varje morgon 

har personalen möte i köket där de går igenom logistik samt vilka typ av svårigheter som kan 

dyka upp under dagen. De planerar vem som gör vad, hur det ser ut i allas mailkorgar samt 

om någon kan hjälpa till eller behöver hjälp. En styrka som Kercevic nämner är den fysiska 

platsen, var anläggningarna är geografiskt placerade. 7A:s anläggningar finns på tre populära 

adresser i Stockholm och de innehar olika kapacitet på de olika anläggningarna. Som gäst är 

det enkelt att ta sig till anläggningarna och Kercevic nämner den nya pendeltågsstationen 
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Odenplan och Arlanda Express som en positiv faktor för möten. Något anläggningen ständigt 

arbetar med är möteslokalernas yta. Av de tre anläggningarna har 7A: Odenplan större lokaler 

och det är viktigt att få in rätt grupp i rätt typ av rum. Den främsta utmaningen är att de inte 

har kapacitet för att alla gäster skall kunna äta lunch samtidigt. 

 

Linné Travels marknadsföring och nätverk är främst baserat på kontakter, menar Krantz. De 

har betydligt fler kunder idag än förr. Verbal marknadsföring är något som resebyrån har 

märkt gynnar företaget främst. Utöver det är byråns övriga marknadsföring någorlunda svag. 

Krantz påpekar att de säkerligen hade kunnat bli större och utveckla ett bredare nätverk om de 

blev bättre på att marknadsföra sig. 

 

Keller på Kumla Herrgård nämner att de arbetar mycket med närhet och ärlighet. Herrgården 

har inga standardiserade e-märkta livsmedelsprodukter och jobbar alltid från grund. Kunden 

får konceptet och priset på offert och det är helt enkelt det som gäller. Keller är nära gästen 

både inför, under och efter mötet. Teamet arbetar flexibelt och utifrån kundernas efterfrågan 

och behov. Planeringsprocessen ser hela tiden olika ut på herrgården. Vissa evenemang kräver 

långtidsplanering och några har en kortare tidsram. Vet teamet vad de gör och vad som 

behövs, förenklar det hela planeringsprocessen. Organisationsmässigt säger Keller att de inte 

arbetar med konkurrenter, utan med kollegor. Hon menar att man kan ta hjälp av varandra då 

alla befinner sig i samma bransch och detta ser hon hellre som en möjlighet än ett hot. 

 

”Man samarbetar med varandra, vi motarbetar inte varandra och kan rekommendera 

varandra till kunder då man kanske inte har möjlighet att ta denna kund själv. Ju fler företag 

av samma sort på ett ställe, desto fler söker sig dit och detta är en positiv faktor” 

                                                             Christine Keller, Kumla Herrgård, 2018 

 

Keller är också ansvarig för anläggningens marknadsföring. Hon berättar att marknadsföring 

är svårt och kräver stora ekonomiska resurser. Här får man fundera över vad som faktiskt ger 

något i slutändan och vilka tillvägagångssätt som är mest effektiva. Marknadsföring, såsom 

erbjudanden, rabattkoder och reklam via post till både privatpersoner och företag försvinner 

lätt “i bruset”. Annonser och reklam i tidningen samt banderoller fungerar dock bra för 

anläggningen. Det som fungerar mest effektivt är dock verbal marknadsföring, enligt Keller. 

Här kan människor dela med sig av sitt besök och tala gott om upplevelsen. Keller avslutar 

med att säga att hon hade kunnat bli bättre på sociala medier, Facebook till exempel, om hon 

bara la in en högre växel. 

 

Företag A har kvartalsmöten där de samlar hela organisationen från det svenska bolaget. 

Under mötena har de en tydlig agenda för dagarna, vad som förväntas av deltagarna samt en 

agenda för vad ansvariga kommer att ha för genomgång. Hon fortsätter och berättar att det 

viktigaste är att planera för de bestämda datumen i god tid, så att alla deltagarna kan planera i 

sina kalendrar. Minst en månad innan, menar Anonym A, att folk skall få veta. Det skall 

också vara relevanta dagar för konferensen. Det kostar pengar att ta av ordinarie arbetstid, 

framförallt om gruppen deltar någon annanstans än på hemmaplan. Även Anonym A menar 
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att den fysiska platsen är viktig att lägga fokus på. Här nämner hon att några på företaget sitter 

på hemmakontor och några sitter på det fysiska kontoret. 

 

”Där blir det ännu viktigare, om man inte träffas, att man får till en bra möteskultur. Alla 

som sitter hemma måste också komma och träffa de som sitter på kontoret, att man får ses” 

                                                           Anonym A, Företag A, 2018 

 

Hon avslutar intervjun med att säga att A och O för en lyckad konferens är planering och att 

man har planerat det i god tid och i detaljer. Annars spelar det ingen roll vilken fin anläggning 

eller god mat det är, om ansvariga inte har planerat det på ett bra sätt. 

 

Demanuele Olsson och Anonym B på MSD berättar att det är viktigt att samla grupper 

oberoende arbetsgrupp. Syftet kan vara teambuilding, inlärning, introduktioner eller träning, 

men alla företag bör samla sina team kontinuerligt. MSD har ibland företagsdagar där syftet 

huvudsakligen är att samla hela företaget tillsammans för interaktion med medarbetare och en 

uppdatering för vad medarbetarna i Sverige gör. Vad gäller planering av konferenser är 

chefen för teamet alltid ansvarig för gruppens upptäckter och behov. Ofta tar chefen kontakt 

med en konsult för rådfrågning och grupputvecklande. Inom organisationen arbetar ett fåtal 

personer med intern marknadsföring för att underhålla och informera alla medarbetare om 

företagets mötesarrangemang. De ser till att det finns en genomtänkt kommunikationsplan, att 

anställda har koll på agendan och innehållet. Just nu håller teamet på att utforska nya verktyg 

för hur den interna kommunikationen skall nå ut. Det kan vara e-mail, en webbplats, olika 

plattformar, sociala medier eller applikationer. 

 

4.2.2 Hållbar utveckling inom konferensbranschen 
“Ett stort hot i branschen är definitivt klimatdelen. Hur skall vi kunna fortsätta att mötas och 

resa på detta sätt, utan att döda vår planet?” 

Sofia Eriksson, AMEX GBT, 2018 

 

Vad gäller hållbarhetsstrategier och policys arbetar samtliga företag och anläggningar olika i 

frågan. Sedan Keller har varit delägare på Kumla Herrgård har hon arbetat med ”sin egen 

hållbarhet”. Keller menar att de gör sådant som känns bra från hjärtat och att hon hellre 

arbetar med hållbarhet inifrån än att vara del av någon större organisation. I den egna 

hållbarheten ingår sopsortering och närodlade produkter, istället för ekologiskt. Ibland håller 

teamet julbord eller galamiddagar för Barncancerfonden och alla inkomster och överskott går 

till välgörenhet, där pengarna gör nytta. Keller är övertygad om att detta arbetssätt är 

fördelaktigare, än att vara uppbundna av några förhandlingsavtal eller liknande. 

 

7A: Centralen är med i Svanens inköpsnätverk, i och med deras medlemsorganisation 

Svenska Möten, som har det som ett krav i deras certifiering. 7A:s samtliga anläggningar har 

alla fyra (av totalt fyra) kronor, som påvisar att de har tagit del av majoriteten av Svenska 

Mötens krav. Kercevic berättar också att de är noggranna med exempelvis servetter. Har de 

legat ute, men inte använts, så försöker anläggningen behålla dem till nästa tillfälle. Kercevic 

fortsätter och säger att det går åt så mycket papper ändå varje dag, vilket gör återvinningen 
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avgörande. 

 

Anonym A på Företag A delar med sig av sina erfarenheter och menar på att det är viktigt att 

välja en anläggning som har en tydlig hållbarhetspolicy. I de flesta fall är det något som 

företaget väljer. Hållbarhetsprofilen ligger som grund i företagets tyska moderbolag, där det 

finns en viss policy för att minska bland annat transport-, pappers- och avfallskostnader. Vad 

gäller konferenser ställer sig företaget frågor i förhållande till rimlighet. Bland annat, ifall 

hela teamet behöver flyga någonstans för att närvara på en konferens, eller helt enkelt stanna i 

närområdet. Även vad som är den bästa tidsåtgången kopplat till besparingar samt att kanske 

välja en partner som har hållbarhet i sin policy. 

 

Demanuele Olsson och Anonym B på MSD, förklarar att de förväntar sig att företagen (inom 

mötesarrangemang) som de innehar kontrakt med, arbetar med hållbara strategier och att det 

skall vara en del av leverantörsavtalet. Inköpsavdelningen skulle aldrig underteckna ett avtal 

med en part som arbetar oetiskt eller icke-hållbart. Dock erkänner båda respondenterna att 

hållbarhetspolicyn på företaget inte är helt och hållet formulerad. 

 

Anonym B, som arbetar som strategisk mötesansvarig, tror inte att hållbarhet är en väsentlig 

faktor vid anordnandet av företagets möten och konferenser. Anonym B förklarar också att 

AMEX GBT är MSD:s mötespartner och här kan resebyrån hjälpa till att hitta hållbara 

alternativ. Demanuele Olsson tillägger med att MSD gör små viktiga saker för organisationen, 

men att det är mer en fråga om bekvämlighet än hållbarhet. 
 

”… I think our aim here is more convenience rather than sustainability. It hasn’t come up as a factor when 

organizing conferences right now … We do have sustainability in other parts of the company, in how to dispose 

our medical products, the company cars, in our travel policy, but nothing as that sustainability is a factor that 

we work with for organizing conferences. But it is embedded in our little parts that build up for having the 

conferences” 
Thea Demanuele Olsson, MSD AB, 2018 

 

Under intervjun på Linné Travel med Krantz förklarar hon att hållbarhet är något som kunder 

ofta frågar om. Resebyrån kan erbjuda hållbara alternativ, till exempel vad gäller flygresor. 

Närproducerad mat är också efterfrågat, fortsätter Krantz, då mat är en oerhört viktig del av 

själva konferensen. Kunderna måste dock vara medvetna om att de hållbara alternativen 

kostar en extra slant. Hållbarhet är inte något som det anonyma tillväxtföretaget arbetar med 

särskilt mycket. Förhoppningsvis så blir det större i framtiden, men då företaget är litet så är 

detta inte ännu aktuellt. 

 

Anonym C menar att hållbarhetsimage är en slags varumärkesstrategi för företag i större 

rankning. Anonym C menar även att det inte handlar om att det hållbara tänket är dyrt, utan 

att det tar tid. Däremot, när företaget gör upphandlingar, ställs vissa krav på leverantörerna 

och att det skall finnas en miljöpolicy. 

 

Svenska Möten arbetar i hög grad med hållbarhet ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt 

perspektiv. Organisationen är ISO-certifierad i miljö och gör allt de behöver i 
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hållbarhetsfrågan. Rydbacken nämner att det är en process att vara ISO-certifierad och att det 

finns enorma regler kring detta. Organisationen har många statliga avtal, men även med 

Visita; svensk besöksnärings kollektivavtal. Det är ytterst viktigt att anläggningarna 

uppdaterar avtalen och för samarbetsvilja med samtliga parter. Rydbacken tror även att det 

kommer bli ett krav att man tar socialt ansvar i framtiden, man måste kombinera starka 

koncept med hållbarhet. 

 

På AMEX GBT arbetar byrån med programmet Corporate Social Responsibility (CSR) som 

de flesta stora företag gör och det visar vilka företag de får och inte får jobba med. Allt beror 

på vilken policy de företag som anställer AMEX GBT har. Eriksson menar att vissa företag 

arbetar väldigt mycket med miljö och hållbarhet och då bokar de allt enligt kundens krav, vid 

de tillfällen de är beredda att betala lite extra. Sedan finns det andra företag som hellre bokar 

det billigaste framför att tänka hållbart. Den interna hållbarheten arbetar företagen 

kontinuerligt med, säger Eriksson. 

 

Scandic är väldigt uppmärksammade för sitt hållbarhetsarbete och allt därtill. Nobel nämner i 

intervjun hur väl de arbetar med sina koncept och hur viktigt detta är i branschen. Trots att 

Scandic har kommit en väldigt lång väg i hållbarhetsfrågan, anser de själva att de fortfarande 

har en lång väg kvar att gå. 

 

“Vi ser till att matupplevelsen blir maximal och att alternativ kost skall finnas för alla. Här 

kommer även hållbarhetsfrågan in, som vi fokuserar mycket kring. Man vill självklart att 

maten skall smaka bra, men det är även viktigt med upplevelsen kring maten” 

Sissi Nobel, Scandic Skogshöjd, 2018 

 

Drougge Kinsella nämner att Nordic Choice Hotels arbetar enormt mycket med 

samhällsansvar, det som de kallar “We care”. Det innefattar arbete på både lokal och central 

nivå inom miljöarbete, samhällsansvar, hållbar hotellvistelse, socialt engagemang, etiska 

riktlinjer, friskvård, företagskultur, mat med mera. Det är något Choice-koncernen är väldigt 

stolta över, säger Drougge Kinsella. Både Nobel på Scandic och Drougge Kinsella på Nordic 

Choice Hotels har hänvisat till webbplatser för ytterligare information om företagens 

hållbarhetsarbete. 

 

4.2.3 Kommunikation och mellanhandsföretag 
På Linné Travel menar Krantz att den person på deras byrå som tar kontakt med kunden också 

är den som skall designa konferensen åt kunden. Där behövs inga mellanhänder och från 

början till slut hålls gruppen av resebyrån själva, istället för att låta mellanhandsföretag eller 

underleverantörer dra i olika trådar för planerande. Krantz menar att de skiljer sig från större 

företag där det oftast används mellanhänder. Under större event använder sig dock resebyrån 

av externa aktörer, detta för att få hjälp med logistiken. Det är enkelt att komma i kontakt med 

dem, då Linné Travel sedan många år tillbaka har ett stort nätverk av aktörer och 

underleverantörer att välja från. 
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Företag A väljer själva att ta kontakt med mellanhandsföretag om delar av företaget skall ha 

en teamaktivitet eller teambuilding. Då menar Anonym A att man inte kan ordna allting själv. 

Hon ser det som något positivt, att man kan anlita professionella företag som jobbar med rätt 

typ av aktivitet. Det gäller även om konferensgruppen skall gå ut och äta. Här kan man anlita 

en mellanhand som bokar restaurang i tid och ser till att alla får plats. 

 

Konferensanläggningen 7A: Centralen kommer i första hand ofta i kontakt med ett företag 

som vill hyra deras lokaler. Utefter det väljer företaget att förlita sig på en eventbyrå eller ett 

eventföretag, som därefter kontaktar anläggningen. I det fallet har endast bokningsbolaget 

kontakt med kunden. Dock nämner Kercevic att de ibland får direktkontakt med kunden och 

det anser hon är det absolut bästa. 
 

”Ibland kan det vara så att eventbolaget vill hålla allting för att kunna lägga på deras marginaler, de vill ju 

också göra en vinst. Då blir det väldigt många bollar i luften och kan lätt bli missförstånd. Så det absolut bästa 

är när de kontaktar oss direkt eller att bokningsbolaget släppet, att vi tar hand om kunden” 
Sofia Kercevic, 7A: Centralen, 2018 

 

Kercevic fortsätter att förklara att det är många företag som heller inte har tid att arrangera 

mötet eller konferensen, de vill att eventbolaget skall sköta allt. Då fungerar dessa som en 

mellanhand. I många av de fallen kan kunden påpeka saker de inte har bestämt med bolaget 

och där får anläggningen ta smällen. I dagsläget är inte 7A som anläggning med och planerar 

konferensgruppens agenda för dagen. Platschefen nämner att hon skulle vilja ta större plats i 

den processen. 

 

På Kumla Herrgård håller de företag som konfererar i konferensen själva. Oftast har Keller 

varit i direkt relation med kunden, men har vissa gånger även haft kontakt med eventbyrån. 

Keller delar uppfattningen med Kercevic, att det är mest bekvämt att ha direktkontakt med 

kunden. På senare tid har hon startat ett nätverk med två andra kvinnor, på andra företag, som 

arbetar med bröllop och event i närkommunerna. På det sättet kan hon knyta fler tjänster till 

sig och sälja dem hela, utan att förlora den direkta kundkontakten. Hon menar att det handlar 

om direktkommunikation, att hon kan förmedla till kunden vad de kan erbjuda och det blir 

rakt och ärligt. Keller menar att när hon direkt pratar med en kund kan hon höra deras nyans 

och personligen få en känsla av vad de behöver. Hon får inte samma känsla om hon går 

genom mellanhänder och den direkta kundkontakten försvinner. Keller delar med sig om sin 

ovisshet inför framtiden. Att människor idag är så vana och tillfreds med att köpa tjänster, 

vilket gör att mellanhänder mycket väl kan öka framöver. 

 

MSD AB har, som tidigare nämnt, AMEX GBT som mötespartner. Utöver resebyrån menar 

Demanuele Olsson att de även får stöd och hjälp av anläggningen där de skall hålla 

konferensen, speciellt ifall det är någon underhållning bokad. Vad gäller mellanhänder och 

dess företag har MSD ingen specifik lista att välja ifrån, utan de kontaktas utifrån vad 

medarbetare eller andra personer har hört om dem. 
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Anonym B ser det som att personer som Anonym B själv, eller andra som arbetar med och 

arrangerar konferenser på MSD, kan ses som externa resurser eller mellanhänder. Det ingår i 

deras arbetsbeskrivning att organisera och planera möten. Utöver dessa så anlitas externa 

parter, för hjälp av bokning och innehåll till konferensen. 

 

På det anonyma tillväxtföretaget tillhandahålls en databas med juridisk information och de 

som arbetar inom den juridiska sektorn är de som också känner till företaget. Anonym C 

påpekar att, när företaget bokar konferens är det främst via direktbokningar, åtminstone i de 

fall då det gäller mindre möten. Om mötet som skall ske innefattar över hundra personer och 

med ett tydligt syfte, kan det förenkla att anlita någon som till exempel Svenska Möten. Dessa 

fungerar då som en mellanhand, vilket underlättar vid större konferenser, då det oftast krävs 

externa resurser. Anonym C menar även att en direktkontakt med anläggning är att föredra. 

Man bör även se över att ha egen eventkoordinator internt i företaget som arbetar med 

konferens, detta kan bespara utgifter och tid som läggs på externa aktörer. 

 

Rydbacken på Svenska Möten menar att fördelar och nackdelar med mellanhänder varierar 

beroende på förhållande. Ur kundens perspektiv är det väldigt enkelt och smidigt att ha en 

neutral kontakt som bokar allting och drar i alla trådar. Hos Svenska Möten får man en 

samlad faktura på alla tjänster, vilket kan underlätta för översikt av budget. Ser man det ur 

anläggningarnas perspektiv, så föredras nog en direktkontakt med kunden, säger Rydbacken. 

 

Eriksson på AMEX GBT nämner att hon tror att det finns många anläggningar som gärna 

jobbar med slutkund direkt, men att det även finns dom anläggningar som arbetar med olika 

byråer, då det underlättar och reducerar arbetet för dem, men det skiljer sig. Ofta betalar 

anläggningarna en provision till mellanhänderna, men detta har genom undersökningar, setts 

billigare än att utföra arbetet internt, då det kostar både tid och pengar. Dock så kan man 

självklart kombinera och utföra vissa tjänster internt samt anställa externa mellanhänder som 

dem, för att göra grovarbetet. Ur kundens perspektiv så är den stora fördelen med att anlita 

organisationen att de erhåller både erfarenhet och tid. 

 

“Vi gör jobbet snabbt och effektivt. Vi har utfört de flesta koncepten och kan utifrån detta 

skräddarsy nya resor med samma koncept och även hitta idéer från tidigare möten. Vi kan ge 

tips och råd och även se över allt med en viss expertis” 

Sofia Eriksson, AMEX GBT, 2018 

 

Nobel på Scandic Skogshöjd nämner även hon att de använder sig av interna eller externa 

mellanhänder och resurser som eventbolag, vid planering och utförande av konferens. Det är 

svårt att göra allting själva, speciellt i större omfattningar. Hon nämner att vem som har 

kontakt med den faktiska slutkunden, varierar beroende på vilket företag man arbetar med och 

att storstäder har mer inslag av eventbolag eftersom att marknaden är större där. 

 

Drougge Kinsella på Nordic Choice Hotels nämner att det är väldigt viktig för kunden att få 

snabba svar och det skall vara enkelt för kunden att hitta alternativ för jämförelse. 

Mellanhänder och externa resurser som används är bland annat inhyrning av extra möbler, 
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underhållning, teknik, blommor och liknande. Hon nämner även att det är de digitala 

kanalerna som är aktuella i utvecklingen då kunden gärna vänder sig dit, men den personliga 

kontakten är absolut lika viktig fortfarande. 

 

4.2.4 Framtida konferenser och trender i branschen 
Anonym C på tillväxtföretag menar att det idag är lättare att skapa rum för möten, speciellt 

gällande digitaliseringen och den teknik som finns idag. Företaget kommunicerar ofta internt 

på detta vis, då huvudkontoret är lokaliserat i Danmark och fysiska möten inte alltid är 

möjliga. Anonym C föredrar dock det fysiska mötet och nämner att de även reser mycket för 

att möjliggöra dessa möten, då dessa är mer uppskattade. Anonym C nämner även att möten 

blir betydligt kortare och att konferenser förr ofta varade längre, vanligtvis några dagar. Idag 

försöker man fördela resurser, som tid och pengar, för att skapa kortare men effektivare 

möten. 

 

Rydbacken på Svenska Möten nämner att under de möten som sker med kunder, diskuteras 

olika trender. Hon menar att det är viktigt att man är på samma nivå och ser lika på 

utvecklingen. Teknik är något som nämns och hur denna kan användas som hjälpmedel under 

konferenser, vilket är en enorm fördel. Sedan är det mycket fokus på upplevelsen under 

dagens konferenser, vilket flera av respondenterna nämner. Rydbacken säger under intervjun 

att gästen inte längre vill vara gäst, utan vill vara en del av anläggningen, en del av 

upplevelsen. Det är även populärt att personal idag blir en del av kundupplevelsen. 

 

“Gästen vill inte vara gäst längre. Vi kallar det för att gästen vill vara en del av upplevelsen. 

Man vill inte känna sig som en gäst, man vill känna sig som hemma. Receptionsdiskar tas bort 

och personalen blir en del av hela upplevelsen. Det blir mer som ett andra hem” 

Bibi Rydbacken, Svenska Möten, 2018 

 

Rydbacken nämner även att foraging är något som är modernt just nu och konceptet handlar 

om kundens upplevelse. Detta innebär att man under konferenser, exempelvis går ut i skogen 

och plockar sina egna råvaror till mat eller drink. Man får sedan hjälp med tillagning av 

bartenders och restaurangpersonal, vilket ses om en speciell, unik upplevelse. 

 

På Svenska Möten arbetar man i nuläget med att underlätta bokningsprocessen för kunden. 

Onlinebokning är tillgängligt hos 100 av de 138 medlemsanläggningar som är en del av 

organisationen, men detta har inte alltid varit självklart. Många har föredragit att ha 

direktkontakt med kunden, för möjlighet av exempelvis merförsäljning och en godare 

relation, men i takt med utveckling, globalisering och digitalisering så behövs onlinetjänster 

öka. 

 

Eriksson på AMEX GBT nämner i intervjun att det för några år sedan var mycket snack kring 

att konferenser skulle bli mer och mer digitala och att de fysiska mötena skulle minska, men 

detta är inget som de kan se har minskat, trots digitaliseringens snabba utveckling. Eriksson 

menar att det är en mänsklig funktion att träffas fysiskt och att detta inte kommer att 

försvinna. Tekniken kommer mer in som ett hjälpmedel vid konferenser, snarare än ett hot. 
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Eriksson nämner även att konferenser blir strängare med tiden, då tid är pengar. Man måste 

visa på ett faktiskt syfte för konferensen och uppvisa ett konkret innehåll. I framtiden lär det 

finnas en policy som beskriver vad som krävs för att utföra olika möten, både internt och 

externt, menar Eriksson. Möten kommer att bli mer styrda och övervakade. 

 

“Det blir striktare regler kring möten, allt blir mer uppstyrt, speciellt inom stora företag. 

Man vill föra en tydlig budget, man vill se vart deltagarna befinner sig och man vill se vad 

man åstadkommit med det utförda mötet, return on investment, en faktisk uppföljning av 

mötet” 

Sofia Eriksson, AMEX GBT, 2018 

 

Eriksson nämner även hon, att onlinebokning av tjänster troligen kommer att öka i framtiden. 

Även Nobel på Scandic ser på framtidens konferens ganska likt Eriksson och tidigare 

respondenter. Hon säger att det alltid kommer att finnas ett behov av att mötas fysiskt och att 

trots utvecklingen, så kommer detta inte att förändras. Nobel nämner även att möten blir mer 

och mer internationella och resandet inom mötesindustrin ökar, samt att företagen blir mer 

globala. Även nätverkandet blir större, det är viktigt att bygga upp sina nätverk både internt 

och externt. Hon tar även upp return on investment och att möten och konferenser kommer att 

bli mer styrda med tiden. Nobel ser, precis som tidigare respondenter, att fokus på 

upplevelsen växer och blir viktigare än själva konferensen samt att större företag har tydligare 

riktlinjer än de små företagen. 

 

Drougge Kinsella menar att det är större variation på olika typer av möten idag, de sker 

fortfarande fysiskt, men även via digitala kanaler för att hantera visst mötesbehov. Hon 

nämner även att man eftersöker det som är lite annorlunda i kontrast till förr. Det är viktigt 

med kreativa och givande möten, då tid är pengar. Det blir även enklare att boka och hitta rätt 

anläggningar och tjänster för konferens och samtidigt blir kraven högre och högre när det 

gäller logi, transport, kommunikation och liknande, menar Drougge Kinsella. 

 

Anonym A på Företag A menar att det idag finns så otroligt många alternativ för konferenser. 

Hon som själv är van med att planera mötena, säger med att det räcker med att googla 

”konferens i stad X” och det resulterar i oändliga alternativ. Anonym A ser det som positivt 

att många inriktar sig på olika typer av konferenser, såsom romantiska hotell, sportigt eller 

hållbar mat. Hon tror att det kommer bli fortsatt viktigt att nischa sig i branschen. Hon anser 

också att, trots att den digitala världen håller på att ta över oss fullständigt, så kommer det 

alltid att finnas ett alternativ för fysiska möten. 
 

”Att fortsätta träffas fysiskt kommer alltid att vara väldigt viktigt. Det är så lätt att kommunicera med varandra 

på andra sätt och jag kan tycka att det är jättesmidigt att kommunicera med varandra på ett FaceTime-möte 

eller Skype-möte för att spara tid, men det ersätter aldrig det fysiska mötet. Det är så mycket annat – 

kroppsspråk, känsla och närvaro som inte går att ersätta” 
Anonym A, Företag A, 2018 

 

Keller delar Företag A:s respondents tankar angående framtidens möten. Hon menar att allt i 

princip sker via datorer idag och hoppas att aktörer snart börjar minska det datoriserade i 
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professionella möten. Här, att man istället kommunicerar direkt och håller ögonkontakt och 

har en närvaro i gruppen, där man inte är speciellt beroende av att folk skall sitta och vara 

totalt beroende av sina datorer eller telefoner. Det händer ofta att den person som hon har 

varit i kontakt med vid planerandet av konferensen inte närvarar. Då kan hon på samma sätt 

”briefa” med en extern konferensledare på plats, om något saknas eller vid frågor. Keller 

menar att det är en helt annan sak när man arbetar med större företag, då kontakten är en 

aning sterilare. 

 

Demanuele Olsson och Anonym B på MSD erhåller liknande tankar kring konferenser och 

dess trender. En stor indikator vad gäller utvecklandet av konferenser är digitalisering. Det är 

en viktig del, i och med att ansvariga kan interagera med personer i rummet samt möjligheten 

att föra in människor som inte är närvarande till konferensrummet. Digitaliseringen möjliggör 

också fler sinnen när deltagare närvarar på mötet och de får känslan av att kunna engagera sig. 

 

”… we have evolved a little bit more and more from this sitting down-listening scenario to 

more interaction, more in, rather than top-down, more bottom-up type of feedback and 

interaction” 

Thea Demanuele Olsson, MSD AB, 2018 

 

Demanuele Olsson hänvisar även till digitalisering som ett verktyg för att hålla i konferensen. 

Branschen har gått från att använda overhead-apparater, till att använda video, ljus och 

interagera i Kahoot-quiz där deltagarna använder sina mobiltelefoner. Gällande framtida 

konferenser kan respondenterna också se mycket virtuell verklighet (virtual reality, VR). 

Detta kan medföra mer interaktion, att använda teknologi genom telefoner och datorer, för att 

ha möjlighet att närvara vid konferensen. Här, inte bara fysiskt, utan mer psykiskt, utarbetat 

och virtuellt. Verktygen som de ansvariga kan använda för att stimulera deltagande i 

konferensen är mycket bättre idag och hon kan inte föreställa sig ett möte där overhead-

apparaterna är den enda tekniken som används. 

 

Platschefen på 7A: Centralen börjar intervjun med att berätta att hon just nu går en utbildning 

som heter ”Mötesrådgivning” som innebär att personalen som tar emot gästen inte skall vara 

som ”ordermottagare” utan att vara mer frågeställande och rådgivande. De skall ställa kunder 

frågor angående syftet med konferensen och vilka kunder som kommer att närvara. Ansvariga 

på utbildningen jämför ofta arbetssättet med Systembolaget och deras rådgivare, som ofta vill 

veta bakgrunden till köpet av produkten. Trots olika positioner på 7A:s anläggning är alla 

anställda där för samma syfte och hjälper till för att skapa en bra leverans till kund. De 

försöker arbeta med att vara personliga och att gästerna skall få en ”hemma hos”-känsla. 

Enligt Kercevic är det minst lika viktigt att kunden får en bra känsla när de lämnar 

anläggningen, som när de kommer. Hon fortsätter och berättar att det känns om att 

konferenser är mer genomtänkta idag. Ansvariga har lite mer övervakning gällande syftet med 

mötet. Som ett team på anläggningen gäller det att hålla en bra balans och att man är på tå 

hela tiden. Det gäller också att ha en bra arbetsfördelning på jobbet och det blir roligare för de 

anställda om de hela tiden har något att göra. 
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Krantz på Linné Travel största erfarenhet är att tidigare, var aktiviteterna mer i fokus, istället 

för själva konferensen. Idag är det konferensen som står mer i fokus, konferensen är 

tyngdpunkten. Aktiviteter är fortfarande aktuellt, men idag talar man om konferenser på andra 

sätt. Även Krantz menar att tekniken har utvecklats och mer teknik kan vara positivt för 

framtidens konferenser. Framtida konferenser tror hon verkligen kommer att bestå, trots 

motsägelser. Det kommer att utvecklas fler alternativ för dem som inte har möjlighet att vara 

närvarande under dessa tillfällen, dock anser hon att de flesta faktiskt fortfarande vill närvara 

fysiskt. Respondenten anser att det både finns styrkor och svagheter i att vara en liten byrå på 

marknaden och som ett litet företag är de väldigt sårbara. 

 

“Möjligheter och hot, här måste jag nämna globaliseringen som ett hot. Många företag blir 

uppköpta och man förlorar mycket kontakt med den direkta kunden. Det kan även vara till en 

fördel, om man ser globaliseringen på lång sikt. Kunder kommer att komma tillbaka” 

Marianne Krantz, Linné Travel, 2018 
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5. Analys 

I analysavsnittet har respondenternas svar som redogjorts i empirin kopplats ihop med den 

teoretiska referensram som studien utgått ifrån. Detta har formulerats i en tematisk analys 

som ligger till grund för studiens avslutande resultat. 

__________________________________________________________________________ 

Skribenterna har funnit intresseväckande rubriker och dominerande teman genom kodning, 

reducering och tematisering av råmaterialet. Fyra teman utgör grunden i strukturen för den 

kvalitativa, tematiska analysen och dessa är som följer: 

1. Konferensplanering 

2. Miljömässigt engagemang 

3. Mellanhändernas roll 

4. Fysiska möten 

5.1 Konferensplanering 

I konferensbranschen bygger mycket av marknadsföringen på goda relationer 

(relationsmarknadsföring) samt verbal kommunikation. Studiens intervjuer påvisar att verbal 

marknadsföring är främst till fördel för de mindre aktörerna i branschen, där mycket grundar 

sig i nätverkande och återkommande kunder. Dock så nämner ett antal av de små företagen att 

den stora delen av marknadsföringen, såsom digitala kanaler och sociala medier, är något som 

de behöver arbeta mer med och förbättras inom. De menar att en förbättring inom digital 

marknadsföring hade kunnat skapa större möjligheter för expandering av både kundkrets och 

nätverk. Andersson (2006) menar att det handlar om imageskapande och skribenterna anser 

att sociala medier kan förenkla detta, då kunden kan få en positiv mental bild av företaget i 

fråga. Detta kan leda till att kunden väljer just det företaget för konferens eller 

planering/koordination av konferens. En av respondenterna menar att aktörer inom samma 

bransch är relaterade till varandra, vilket borde anses som en positiv faktor, då man istället 

kan se detta som en möjlighet för samarbete, snarare än ett konkurrenskraftigt hot. 

Skribenterna anser att detta är något som övriga respondenter bör ta i beaktande, då många 

hänvisar till sig själva som ledande i branschen och övriga som konkurrenter. För att referera 

till Andersson (2006), så bildar detta ett nätverkande av värdeskapande konstellationer, vilket 

leder till ett gott samarbete organisationerna emellan. Många av respondenterna hänvisar även 

till att planering, konferenssyfte och agenda idag är en avgörande faktor för att konferensen 

skall kunna utföras. De menar att det utvecklas tydligare riktlinjer, strängare övervakning och 

uppföljning (return of investment) av konferenser och att det inte är lika enkelt att planera och 

utföra konferenser idag som det var förr. Det krävs att konferensplanerare har en tydlig 

agenda över varför konferensen ska hållas, var den ska hållas, tidsram samt konferensens 

tänkta budget. Skribenterna anser att denna utveckling inte behöver ses som en negativ faktor 

inom mötesindustrin. Istället kan detta ses som en möjlighet för människor att mötas under 

mer strukturerade förhållanden och att dessa tillfällen faktiskt för med sig ett värdefullt syfte 

för de individer som deltar. 
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5.2 Miljömässigt engagemang 

Hållbar utveckling är en förhållandevis väsentlig faktor inom konferensbranschen, främst ur 

kundens perspektiv, då majoriteten av aktörerna menar att hållbara strategier och arbetssätt 

idag är förväntat av kund, vid bland annat bokning av konferenser. De flesta aktörer menar att 

de kan tillsätta externa resurser för att hitta hållbara alternativ, både internt på företaget och 

för kundens räkning. Trots att utvecklingen är efterfrågad så menar ett antal av 

respondenterna att bekvämlighet är tämligen avgörande i beslutsprocessen, snarare än att 

lägga ned ekonomiska och tidskrävande resurser för att upprätthålla hållbarhetsarbetet. Till 

skribenternas förvåning så är hållbar utveckling inte en helt avgörande faktor i många av 

fallen. Sofronov (2017) menar att hållbarhetsteorin är flerdimensionell och att parter inom 

mötesindustrin måste arbeta på en likvärdig nivå för en framgångsrik utveckling. Skribenterna 

bedömer Sofronovs (2017) användande av begreppet flerdimensionell som att alla tre pelare 

väger och ska väga lika tungt för ett korrekt nyttjande av utvecklingen och dess arbete. Många 

aktörer ställer sig positiva till miljömässig hållbarhet, där bland annat sopsortering och 

närproducerad mat är något som de flesta av aktörerna arbetar aktivt med. 

För att hänvisa till Flórián (2018) nämner författaren att social uthållighet fokuserar på 

anpassningen av väl fungerande koncept. Skribenterna kan tolka den här aspekten på en 

organisatorisk nivå, i och med det stora engagemanget gällande onlinebokning av 

konferenser, som ett antal respondenter påpekade. Ett välfungerande koncept av kundens 

konferensbokning kan påverka både anställa och kund på ett positivt sätt. Det skapar en 

social, hållbar organisation. Trots detta så utmärks en otydlig koppling mellan de tre 

aspekterna som hållbarhetskonceptet utgör. Skribenterna observerar att majoriteten av 

aktörerna inte bejakar alla tre hållbarhetsaspekter, som teorin avser. Här råder det en 

kunskapslucka inom industrin, där de sociala och ekonomiska aspekterna lätt hamnar i 

skuggan av det miljömässiga engagemanget. Under intervjuerna frågar skribenterna om 

hållbarhet och nio av tio företag syftar till det interna, standardiserade utvecklingsarbetet 

gällande miljö. 

Enligt Burdicks (2010) teori så kommer tid, pengar och resurser på miljö att öka och företag 

kommer att ta större socialt ansvar i samhället. Bara ett fåtal av respondenterna nämnde 

socialt ansvar som en policy i deras organisation och arbete. Skribenterna anser att alla 

aktörer bör lägga ner tyngre resurser gällande social och ekonomisk hållbar utveckling, 

eftersom att denna efterfrågan hos kunder blir allt större. Skribenterna skulle gärna se att fler 

av de större aktörerna i branschen skulle ta efter Svenska Möten och dess organisation, som 

arbetar utifrån en strikt hållbarhetspolicy. Här behöver alla medlemsbundna anläggningar vara 

certifierade, genom exempelvis Svanen. Skribenterna anser även att den hållbara utvecklingen 

bör ses som en del av företagets image och att detta inte behöver kräva mycket tid, pengar 

eller övriga resurser. Denna upprätthållning hänvisar skribenterna främst till de större 

företagen då dessa besitter fler ekonomiska resurser och kan föregå med gott exempel för 

övriga i branschen. Skribenterna håller här en särskild förståelse till det Anonym C bland 

annat nämnde i intervjun, att mindre företag kan ha svårare att nå en total hållbarhetsimage 

och att varumärkesstrategin är smärre okomplicerad att implementera i de större bolagen. 
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5.3 Mellanhändernas roll  

Under forskningsprocessen har både stora och små konferensaktörer deltagit i studiens 

intervjuer. Detta har bidragit till markanta kontraster vad gäller preferenser när det kommer 

till utnyttjande av mellanhandsföretag. Majoriteten av konferensanläggningarna samt mindre 

aktörer i branschen delar tydliga åsikter och erfarenheter kring mellanhändernas funktion. 

Dessa ser många fördelar utan mellanhänder då de utgör onödiga kostnader och brus i 

kommunikationen mellan slutkunden (sändare) och anläggningen (mottagare). Ett antal av 

respondenterna menar att kundens behov och önskemål tydligare kan läsas av och 

missförstånd kan undvikas. Precis som Shannon och Weaver (1949) påpekade i sitt arbete 

med kommunikationsmodellen berodde brister i kommunikationen främst på den mänskliga 

faktorn, inte den tekniska utrustningen. Här menar skribenterna att (de mänskliga) 

mellanhänderna kan komma att bli anledningen till brus i kommunikationen, då det är fler än 

en aktör som är delaktig i planeringsprocessen. För att hänvisa ytterligare till modellen tas 

teknik upp som ett av kommunikationsproblemen. 

Skribenterna kan även här se en tydlig koppling till vad några av respondenterna har nämnt, 

gällande onlinebokning av konferenser. En tydligare, genomarbetad teknikprocedur gällande 

bokning hade hjälpt kunden med en beskrivning av hur konferensen skall se ut samt utföras. 

Exaktheten blir tätare mellan sändaren och mottagaren (Jonsson, 2017). Skribenterna vill även 

hänvisa till Andersson Cederholm (2010) som lyfts fram i studiens inledningskapitel och 

menar att den sociala interaktionen som skapas genom nya, professionella roller och 

mellanhandsföretag går emot det gamla sättet att kommunicera. Mellanhandsföretagen kan 

därmed behandla positiva såväl som negativa aspekter för mötesindustrin. Precis som 

Davidson & Cope (2003) belyser, kan företag samla olika aktörer för att ta del av 

specialkunskaper och kompetens för att tillhandahålla planering och utförandet av 

konferensen. De respondenter som ställer sig positiva till utnyttjandet av mellanhandsföretag, 

däribland större aktörer i branschen och mellanhänderna själva, styrker även teorin. De 

mindre anläggningarna har redan både interna resurser och tid för att utföra det arbete 

mellanhänderna förser. Ett antal respondenter menar också att mellanhandsföretagen kräver 

provision för deras arbete. Mellanhandsföretagen blir därför överflödiga i många av fallen, för 

de mindre aktörerna. På de stora företagen har mellanhänderna ofta motsatt effekt. 

Konferenserna sker i större omfattning och planeringen tar längre tid. 

Skribenterna och respondenterna har en gemensam uppfattning gällande mellanhänderna och 

att dessa blir ett effektivt hjälpmedel på dessa företag, främst för att den interna arbetsstyrkan 

inte har konferensplanering som arbetsuppgift. Ett antal av respondenterna menar att vid avtal 

med mellanhänder som arbetar med konferensplanering och organisering kan även 

ekonomiska fördelar, såsom prisreducering, tas del av, då mellanhänderna ofta bygger sina 

nätverk på goda, långvariga relationer. Law et al. (2015) exemplifierar kundens tillit till 

traditionella mellanhänder, där kunden snabbt kan ta del av de produkter som leverantörerna 

förser inom industrin. Kunden har byggt sin grundläggande tillit på social, mänsklig 

interaktion, som exempelvis en resebyrå (mellanhand) enkelt kan förse. Rydbacken på 

Svenska Möten menar dock att mellanhänderna kännetecknar skiftande för- och nackdelar 

beroende på situation, precis som många av de andra respondenterna. Fördelarna för kunden 
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går hand i hand med Law et al. (2015) teori, då det för kunden blir en enkel och smidig 

bokning med hjälp av en neutral kontakt. På motsatt sätt skiljer det sig ur anläggningarnas och 

de mindre aktörernas perspektiv, där en direktkontakt med kunden är till stor fördel. 

5.4 Fysiska möten 

Under denna rubrik har samtliga respondenter en gemensam uppfattning om den framtida 

konferensen och utvecklingen inom branschen. Man menar att något som verkligen kommer 

att ta fart är onlinebokning och mobila tjänster. Här har några av respondenterna redan 

påbörjat utvecklingen av tillgänglighet och menar att fler och fler inom branschen kommer att 

följa upp detta. Till skribenternas förvåning informerades de om att mötesindustrin är den 

tredje sämst digitaliserade industrin efter bygg- och jordbruksindustrin, menar Rydbacken. 

Skribenterna menar att samtliga företag bör ta Steinbrinks (2009) trend i beaktande, då kunder 

blir allt bekvämare med att sköta bokningar och beställa tjänster online. Samtliga 

respondenter i studien menar även att möten idag kan ske på olika sätt via olika kanaler, men 

menar dock att det fysiska mötet fortfarande är lika viktigt, behovet att ses fysiskt kommer 

alltid att finnas kvar. Detta var något som majoriteten av respondenter ställde sig enade 

bakom. Skribenterna ställer sig frågande till det framtida fysiska mötet, då utvecklingen av 

digitalisering och virtuella möten blev mycket uppmärksammat under intervjuerna. 

Skribenterna menar att samtliga aktörer måste komma med nya lösningar och 

intresseväckande sätt för att upprätthålla det fysiska mötet, med tanke på den hastiga 

utvecklingen inom teknologi. Här belyser dock Steinbrink (2009) att möten inte 

nödvändigtvis måste vara fysiska, då dessa enkelt kan hållas i virtuella kontexter. 

Ur ett hållbart perspektiv kan virtuella möten även ge positiva effekter, då företaget kan dra 

ned på resekostnader och dess negativa inverkan på miljön. Ett fåtal respondenter menade att 

den egna organisationen ställer sig den frågan under planerandet av en konferens, om 

arbetsgruppen kan stanna inom destinationen eller landet. Två av respondenterna har även 

sina moderbolag i Danmark respektive Tyskland, vilket gör att de hellre fokuserar på ett 

virtuellt möte, istället för att resa dit. Många av respondenterna menar även att konferenser 

idag bygger på själva upplevelsen. Kunden vill gärna vara en del av denna upplevelse snarare 

än en deltagare på en konferens. Utifrån detta anser skribenterna att upplevelserummet 

kommer att bli en större och viktigare del av konferensen och att ansvariga hellre arbetar med 

upplevelsebaserade konferenser, snarare än “sitta-ned-och-lyssna”-konceptet. Skribenterna 

delar här även uppfattningen med Davidson & Cope (2003) som citerar Rogers (2008) och 

belyser däribland vikten av att marknadsföra aktiviteterna under en konferens, snarare än 

destinationen eller anläggningen. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6. Resultat 
I resultatet presenteras och återges en beskrivning av vad som framkommit genom studiens 

data. Här beskrivs också vad skribenterna kommit fram till i form av slutsatser, vilket 

anknyter till studiens syfte och frågeställningar. 

___________________________________________________________________________ 

 

Många företag vill distansera sina anställda och kunder från det sedvanliga mötet där det 

interaktiva deltagandet är lågt, i och med en typisk envägskommunikation genom personen 

som exempelvis föreläser på konferensen. I framtiden ser både resebyråer och anläggningar 

att fokuset bör läggas på gästens upplevelse. Här har anläggningar redan börjat fokusera på att 

kunden blir väl bemött redan vid ankomsten och detta även under konferensen och vid 

slutskedet. Return of investment blir allt viktigare och konferenser övervakas striktare under 

planering såväl som i utförandet. Många konferensaktörer anser att själva konferensen stjäl tid 

från de anställda och att mötet därför bör effektiviseras upp. Detta kan göras genom att påvisa 

ett konkret innehåll och ett tydligt syfte till varför mötet skall ske. Med tanke på flygets 

påverkan på miljön, börjar även aktörer att ifrågasätta valet av destination och varpå det blir 

värt att resa långväga för att mötas, eller stanna på lokal nivå. Det råder en ovisshet gällande 

digitaliseringen och hur aktörer kan möta och utnyttja denna utveckling på bästa sätt. 

 

Något som påverkas starkt är det fysiska mötet och ansvariga måste hitta nya lösningar för att 

det virtuella mötet inte ska bli det prioriterade valet. Mellanhandsföretagen i branschen menar 

själva att de i god mening bidrar till effektivisering av konferensplanering och 

resursbesparingar inom den aktuella organisationen. Företagen besitter oftast inte intern 

personalstyrka som arbetar med enbart konferenser, därför menar mellanhänderna att de kan 

bidra med allt organisationen behöver, då dessa är proffs i branschen. Dock är 

mellanhandsföretagen inte helt och hållet uppskattade bland mindre företag och 

konferensanläggningar, då dessa föredrar en direktkontakt med kunden. Vad gäller 

hållbarhetsarbete menar många av studiens respondenter att de inte besitter en fullt utarbetad 

policy för detta. De arbetar inte heller lika fullt effektivt med social och ekonomisk hållbarhet 

(som miljömässig), vilket är två av tre jämbördiga grundpelare i hållbarhetsteorin. En positiv 

aspekt gällande nyttjande av mellanhänder är att dessa kan förse företagen med hållbara 

alternativ och lösningar ifall detta efterfrågas av kunden, vilket det ofta gör, enligt 

respondenterna. För en tydligare, framtida hållbar utveckling bör arbete för ekonomisk 

stabilitet och social uthållighet implementeras av samtliga aktörer verksamma i industrin. 
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6.1 Slutsatser 
6.1.1 I vilken utsträckning är hållbarhet en avgörande eller väsentlig faktor inom 

Stockholms konferensverksamhet? 

•  Enligt samtliga konferensaktörer är hållbarhet en väsentlig del för många kunder vid 

bokning av konferenser. 

• Majoriteten av konferensaktörerna arbetar med miljömässig hållbarhet internt och 

externt, men de ekonomiska och sociala aspekterna hamnar lätt i skuggan av 

utvecklingsarbetet kring miljö. 

• Många aktörer arbetar olika med hållbar utveckling, exempelvis genom 

certifieringsprogram, “egen hållbarhet” och företagspolicys. Det råder här en delad 

mening angående vad som är den bästa lösningen. 

• Arbetet med hållbar utveckling är något som många av företagen ser kommer att 

expandera inom mötesindustrin, men detta är ännu inte en avgörande faktor. 

 

6.1.2 Vilka för- och nackdelar finns gällande mellanhandsföretag i konferensbranschen, 

ur konferensaktörers perspektiv? 

• Stora företag i branschen ser mellanhänder som ett effektivt hjälpmedel då 

konferenserna ofta sker i större omfattning och kräver expertis samt detalj- och 

långtidsplanering. 

• Små företag föredrar direktkontakt med slutkund för att undvika missförstånd samt för 

att kunna känna av vad kunden behöver. Dock så kan mellanhänder och 

underleverantörer här vara till hjälp för att bidra till smidiga, logistiska lösningar. 

• Mellanhandsföretagen själva menar att de bidrar till ekonomiska fördelar för företaget 

som anlitar dem och att det blir dyrare i längden om företagen nyttjar egna, interna 

resurser vid konferensutföranden. 

 

6.1.3 Hur ser visionen kring framtidens konferenser ut bland nyckelpersoner på företag 

i Stockholm, som är verksamma inom mötesindustrin? 

• De flesta företag menar att trots teknologins framfart, så kommer det fysiska mötet 

alltid bestå, då behovet att träffas finns kvar. 

• Konferenser blir allt striktare och dess ansvariga kräver en tydligare agenda, ett 

begripligt syfte och färre, fysiska mötesdeltagare. 

• Många aktörer anser att de framtida konferenserna kommer att fokusera mer på 

upplevelser, snarare än det traditionella mötet. 
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7. Reflektioner och förslag till vidare forskning 
Då skribenterna valt att avgränsa sig till att använda kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod i denna studie, uppmanas fortsatt forskning att utöka bredden av framtida 

studier med hjälp av kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder. Exempelvis önskar 

skribenterna se att vidare forskning tar ansats utifrån kvalitativa intervjuer, etnografiska 

metoder samt deltagande observationer. Detta då förståelsen kring den process och de 

problem som belyses i studien bör utvidgas, ur bredare perspektiv. För att gynna detta 

tillvägagångssätt ser skribenterna även att framtida forskare inom ämnet, bör arbeta utifrån en 

tidsram på minst tolv månader. Detta då tidsbrist var en huvudorsak till varför de aktuella 

skribenterna valt att endast nyttja kvalitativa intervjuer som metod i denna studie, framför en 

kombination vid sidan av deltagande observationer. Ur teoretiska perspektiv vill skribenterna 

uppmana till att utvidga dessa vid fortsatt deduktiv forskning kring ämnet konferens, hållbar 

utveckling och mellanhänder. 

 

Det förelåg en önskan hos skribenterna vid studiens start, att utforska det valda ämnet utifrån 

psykologiska och sociologiska teorier, då de ville uppnå en djupare förståelse ur kundens och 

konferensgruppens perspektiv. Studiens syfte kom till att ändras under forskningsperioden på 

grund av respondenternas svar och den teori som föreligger ämnet. Det kan därför komma att 

bli aktuellt vid vidare forskning, då aktörer och slutkunder kan variera i större omfattning och 

segment. Skribenterna önskar under vidare forskning, att forskare expanderar fältet 

internationellt och utökar antalet respondenter samt att dessa besitter befogenhet att bidra till 

olika perspektiv. Även att kontrastera skillnader och likheter mellan anläggningar, 

konferensplanering, mellanhändernas påverkan samt aspekterna gällande hållbar utveckling. 

Ur ett globalt perspektiv kan vidare forskning lägga fokus på destinationer, som enligt ICCA:s 

statistik (2016), är jättar inom mötesindustrin. De fem dominerande länderna är USA, 

Tyskland, Spanien, Frankrike och England. Skribenterna ger ett förslag på att forskare bortser 

från USA och avgränsar sig till att forska ur ett europeiskt perspektiv.  
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• Konsult; RESURS. 2018. 3 april. 

 

Intervjuer 

• Kercevic, Sofia; platschef på 7A: Centralen. 2018. Intervju 3 april. 

• Anonym A; Head of Nordic Operations på Företag A. 2018. Telefonintervju 9 april. 

• Keller, Christine; delägare i Kumla Herrgård. 2018. Intervju 10 april. 

• Demanuele Olsson, Thea; Human Resources på MSD. 2018. Intervju 10 april. 

• Anonym B; Strategic Meeting Account Manager på MSD. 2018. Intervju 10 april. 

• Anonym C; Human Resources på tillväxtföretag. 2018. Intervju 17 april. 

• Krantz, Marianne; försäljningschef Grupp & Konferens på Linné Travels. 2018. 
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• Eriksson, Sofia; säljansvarig på American Express Global Business Travel. 2018. 

Intervju 23 april. 

• Krantz, Marianne; försäljningschef Grupp & Konferens på Linné Travels. 2018. 

Intervju 17 april. 

• Rydbacken, Bibi; marknadschef på Svenska Möten. 2018. Intervju 23 april. 

• Nobel, Sissi; hotelldirektör på Scandic Skogshöjd. 2018. Intervju 26 april. 

• Drougge Kinsella, Denise; säljansvarig Nordic Choice Hotels. 2018. Mailintervju 27 
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Bilagor 

1. Intervjuguide 
Respondenten 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din position på anläggningen/företaget? 

2. Vilka arbetsuppgifter är du ansvarig för? 

3. Hur länge har du varit på anläggningen/företaget? I branschen? 

Anläggningen/företaget 

1. Berätta gärna lite allmänt om anläggningen (företaget i viss mängd)? 

2. Hur många är anställda? Hur många arbetar med konferens? 

3. Hur stor är anläggningen? (antal bäddar, rum etc.) 

Konferens 

1. Hur lång erfarenhet har anläggningen/företaget av konferenser? Hur länge har den 

funnits? 

2. Varför ska kunden vända sig till er för konferenser? Vad gör er unika? Vad erhåller ni 

som ingen annan gör? 

3. Har ni någon statistik över hur konferenser har utvecklats över tiden, alternativt 

förändringar i branschen/i företaget? 

4. Hur har konferenser utvecklats över tiden, enligt dig? 

5. Hur ser du/ni på framtidens konferens? Vad kan förbättras? Vad tar ni med er från 

nuläget och tidigare erfarenheter? 

6. Vem/vilka på anläggningen/företaget gör vad under planering och utförande av 

konferenser? 

7. Arbetar ni med externa resurser, dvs inhyrning av exempelvis koordinatorer och 

eventbolag, när ni planerar och anordnar konferenser? 

8. Om ja, vilka aktörer tar ni in, varför och hur går ni tillväga? 

9. Hur ser du/ni på mellanhandsaspekter inom konferens? Är det fördelaktigt och isåfall, 

på vilka sätt? (eventbyråer, planerare osv) 

10. Sker det någonsin missförstånd mellan er som anläggning och kunder, på grund av 

brist på direktkontakt? 

11. Hur arbetar anläggningen/företaget med ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter (hållbarhet) under konferenser och dess resor? Inom vilka områden? 

12. Varför tror du att företag arbetar med hållbara strategier och varför inte? 

13. Hur ser framtidens hållbarhet ut? 

14. Vilka styrkor och svagheter (internt) anser du/ni att er anläggning/företag besitter 

gällande framtida konferenser? 

15. Vilka möjligheter och hot (externt) står er anläggning/företag gentemot vad gäller 

framtida konferenser? 

16. Vilka anser du/ni är era främsta utmaningar och hur arbetar ni för att ta er an dessa? 

 



 
 

2. Intervjuguide engelska 
The interviewee 

1. Can you tell us a little bit about yourself and your position at the company? 

2. What kind of work tasks and duties are responsible for? 

3. How long have you been working for the company? At your position? In the business? 

The company 

1. How many employees? International and nationally? How many are working with 

conferences? 

2. How many years of experience does the company have with organizing conferences? 

3. Do you, as a company, have any statistics for how conferences has been developed during a 

period of time? Five years? Ten years? Thirty years? More? Is it possible to share it with us? 

4. How have conferences been developed, according to you? 

5. How do you consider the future conference? What can be improved? What do you bring 

from now and earlier experiences? 

6. Who is doing what during planning and execution of the company’s conferences? 

7. Do you work with external resources, e.g. hiring coordinators or event bureaus while 

planning and executing conferences? 

8. If yes, what actors/stakeholders do you hire and how do you proceed? 

9. How does your company work with economic, social and environmental aspects 

(sustainability) during conferences and conference travels? 

10. How many and what kind of tourism activities are utilized during a conference trip? 

11. What kind of strengths and weaknesses (internal) do you consider your company 

possesses as for future conferences? 

12. What kind of opportunities and threats (external) do you consider your company possesses 

as for future conferences? 

13. What kind of challenges do you consider your company have and how do you work to get 

through them? 


