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Förord

För att fullfölja denna studie har vi genomgått ett antal intervjuer samt fått grupphandledning. Vi vill 
passa på att tacka dessa personer som vars hjälp vi inte kunnat klara oss utan. 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Anders Steene som har ställt upp och svarat på alla våra
frågor som kommit upp under tidens gång samt de som opponerat på uppsatsen. Sedan vill vi tacka 
Bengt Klaesson, Senior Advisor på MCI för alla tips och rekommendationer till uppsatsen samt Lena 
Sjöstrand och samarbetet vi fick från Göteborg & Co. Ett stort tack går även ut till alla våra 
respondenter: Joanna Gustafsson, Britt-Marie Hägg, Maria Anderson, Mats Östblom, Jessica Johansson, 
samt Jessica Hohensee som har varit mycket tillmötesgående och givit oss ett fundament som vi inte 
kunde ha varit utan.

Även våra vänner förtjänar ett stort tack för all deras hjälp med allt från åsikter till genomläsning av 
uppsatsen.

Våra familjer har också fått dra sitt strå till stacken. Vi har skrivit uppsatsen men utan er hjälp och stöd 
så hade det inte gått. Vi hoppas att samarbetet har varit givande även för er.

Tack för hjälpen

Lamija, Dilhin och Magdolin.



Sida 3 av 58

Innehållsförteckning 

1 Inledning..................................................................................................... 7
1.1 BAKGRUND............................................................................................ 7

1.1.1 Fritidsresenärer och affärsresenärer .................................................. 7
1.1.2 Utveckling........................................................................................ 8
1.1.3 Syftet med resan ............................................................................... 8

1.2 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................ 9
1.3 SYFTE.................................................................................................... 10
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................................ 10
1.5 AVGRÄNSNINGAR.............................................................................. 10
2 Metod ........................................................................................................ 12
2.1 FORSKNINGSANSATS OCH ANGREPPSSÄTT ................................. 12

2.1.1 Kvantitativa samt kvalitativa metoder............................................. 12
2.1.2 Jämförelser mellan kvantitativa och kvalitativa metoder ................. 13
2.1.3 Val av metod .................................................................................. 13

2.2 URVAL .................................................................................................. 13
2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ..................................................................... 14

2.3.1 Val av intervjupersoner................................................................... 14
3 Teoretiskt referensram............................................................................. 16
3.1 MÖTESPLATTFORMEN ...................................................................... 16
3.2 MASLOWS BEHOVSTRAPPA ............................................................. 17
3.3 TILLGÄNGLIGHET .............................................................................. 17
3.4 DEFFINITIONER................................................................................... 18
3.4.1 Vad är ett professionellt möte............................................................... 18
3.4.2 Vad är ett WOW-möte?........................................................................ 18
3.4.3 Vilka typer av möten finns?.................................................................. 19
3.4.4 Vad är en affärsresenär? ....................................................................... 19
3.4.5 Beskrivning av mötesarrangörer och mötesanläggninar ....................... 19
4 Empiri ....................................................................................................... 21
4.1 MELLANHÄNDER OCH NÄTVERK .................................................. 21
4.2 MÖTESARRANGÖRER........................................................................ 21
4.2.1 Mötesarrangör - Ice managment AB..................................................... 21
4.3 OLIKA MÖTESANLÄGGNINGAR ...................................................... 22

4.3.1 Göteborg Convention Centre .......................................................... 22
4.3.2 Hotel Gothia Towers ..................................................................... 23
4.3.3 Hotell Liseberg Heden.................................................................... 24
4.3.4 Elite Park Avenue Hotel ................................................................. 24

4.4  INTERVJUERNA.................................................................................. 25
4.4.1 Sammanställning av intervjuerna för affärsresenärer....................... 25
4.4.2 Sammanställning av intervjuerna för hotellen ................................. 26
4.4.3 Sammanställning av intervjuerna med andra företag ....................... 28

5 Analys ....................................................................................................... 30
5.1 ANALYS AV INTERVJUER ................................................................. 30
6 Resultat och Slutsatser ............................................................................. 33
7 Kvalitetssäkring och kritisk granskning ................................................. 35
7.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FRAMGÅNG ......................................... 35
7.2 ETISKA PROBLEM............................................................................... 36
7.3 METOD.................................................................................................. 36

7.3.1 Validitet och reliabilitet .................................................................. 36



Sida 4 av 58

7.4 TEORIER ............................................................................................... 37
KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................. 38
BILAGOR ................................................................................................... 41
Bilaga 1 ........................................................................................................ 41
Bilaga 2 ........................................................................................................ 42
Bilaga 3 ........................................................................................................ 43
Bilaga 4 ........................................................................................................ 44
Bilaga 5 ........................................................................................................ 45
Bilaga 6 ........................................................................................................ 46
Bilaga 7 ........................................................................................................ 47
Bilaga 8 ........................................................................................................ 48
Bilaga 9 ........................................................................................................ 49
Bilaga 10 ...................................................................................................... 50
Bilaga 11 ...................................................................................................... 51
Bilaga 12 ...................................................................................................... 52
Bilaga 13 ...................................................................................................... 53
Bilaga 14 ...................................................................................................... 54
Bilaga 15 ...................................................................................................... 56
Bilaga 16 ...................................................................................................... 57

Figurförteckning 

Figur nr: 1 Diagram över svenskars turistkonsumtion i Sverige………………………………7

Figur nr: 2 Utveckling affärsresande…………………………………………………………..8

Figur nr: 3 Resmål………………………………………………………………………….…..8

Figur nr: 4 Syftet med resan…………………………………………………………………....9

Figur nr: 5 Uppsatsdisposition………………………………………………………………..11

Figur nr: 6 Mötesplattformen………………………………………………………………....16

Figur nr: 7 Maslows behovstrappa…………………………………………………………....17

Figur nr: 8 Områdesbild - Göteborg Convention Centre..........................................................23



Sida 5 av 58

Abstract

Title: What is a professional meeting? – A study of Gothenburg

Authors: Magdolin Kheir, Dilhin Mustafa and Lamija Zupcic

Education: The faculty of communication, technology and design, Södertörn College

Instructor: Anders Steene

Background: Human beings have been living in the city of Gothenburg for thousands of years. The city 
was founded in the year 1621. During the years, it went from being an industrial city to later on, a city of 
events, education and business.

Purpose: The purpose of this investigation is to find out what makes Gothenburg a good city for 
professional meetings and what should a good professional meeting include.

Questions at issue:

 Why is the city of Gothenburg an attractive alterative for a business traveler?
 What makes Gothenburg a magnet for professional meetings?
 What elements should be included in the meeting?
 What can the meeting organizer do to achieve a wow-meeting?

Method: The Authors have used a qualitative method where primary and secondary data have been 
useful. In this paper the authors have done personal, electronically and phone interviews to be able to 
answer the stating questions in the best possible way. Several hotels and organizations in Gothenburg 
were interviewed and also a few business travellers who have been to the city. The interviews consist of 
two parts, where the first part contained information about the person who was being interviewed and 
the second was about the professional meetings. After that they were analysed by the authors through a 
SWOT-analyse which indicates the strengths, weaknesses, opportunities and threats.

Theory: The theories that were chosen by the authors are: the meeting platform, the Maslow’s stairs of 
needs and the theory of networks.

Results and Conclusion: The Authors conclusions are based on the results of the interviews which 
indicated that the best professional meetings are the ones where the premises and the facilities are first 
and foremost pleasant. After that comes the importance of transportation and last but not least the 
importance of the social contact between the participants during their free time.
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Sammanfattning

Titel: Vad är ett bra professionellt möte? – en studie av Göteborg

Författare: Magdolin Kheir, Dilhin Mustafa och Lamija Zupcic

Utbildning: Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns Högskola

Handledare: Anders Steene

Bakgrund: Människor har varit bosatta på den plats där den nuvarande Göteborg befinner sig i flera 
tusen år. Staden grundades år 1621. Under åren har den gått från att vara en industristad till att bli en 
eventsstad, utbildningsstad samt en handelsstad.

Syfte: Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad som gör Göteborg till en bra mötesstad samt 
vilka beståndsdelar som då ska ingå i det professionella mötet för att det ska benämnas som ett bra möte.

Frågeställning:

 Varför är Göteborgs stad ett attraktivt alternativ för affärsresenärer? 
 Vad är det som gör Göteborg till en magnet för professionella möten?
 Vilka beståndsdelar ska ingå i mötet? 
 Vad gör mötesarrangörerna för att uppnå ett wow-möte?

Metod: Författarna har använt sig av kvalitativ metod där både primär- och sekundärdata träder in. I 
uppsatsen har de gjort personliga, elektroniska samt telefonintervjuer för att kunna besvara frågorna på 
bästa sätt. Flera hotell och organisationer i Göteborg intervjuades samt några affärsresenärer som hade 
varit i staden. Intervjuerna bestod av två delar där första delen handlade om intervjupersonerna och 
andra delen handlade om professionella möten. Därefter analyserades intervjuerna genom en SWOT-
analys som visar styrkor, svagheter, möjligheter samt hot.

Teori: I teorin har författarna använt sig av mötesplattformmodellen, Maslows behovstrappa och 
nätverk.

Resultat & Slutsats: Författarnas slutsatser är baserade på resultaten från intervjuerna som visar att de 
bästa professionella möten är dem som har trevliga lokaler och faciliteter först och främst. Därefter 
kommer vikten av transportering samt sist men inte minst betydelsen av det sociala umgänget mellan 
deltagarna under deras fritid.



Sida 7 av 58

1. Inledning

I detta avsnitt presenteras bakgrund, problemdiskussion, uppsatssyfte och frågeställningar, avgränsningar samt 
definitioner.

1.1 BAKGRUND

1.1.1 Fritidsresenärer & affärsresenärer 
Enligt en forskning från Nutek står svenska fritidsresenärer för ca två tredjedelar av Sveriges totala 
turistkonsumtion. Sedan 1995 har fritidsresenärernas andel av den inhemska turistkonsumtionen ökat 
med omkring 6 % medan affärsresenärernas andel har minskat med omkring 6 % under samma period. 
Både affärsresenärernas och fritidsresenärernas konsumtion hade en liknande ökning under 2006.1

Figur nr: 1 Diagram över svenskars turistkonsumtion i Sverige2

1.1.2 Utveckling
Enlig ett pressmeddelande av Resurs Ab under juli 2007, så hade antalet affärsresor till Sverige ökat i 
stor omfattning.3 Fler affärsresenärer reste till Sverige än vad svenska affärsresenärer reste till utlandet. 
Enligt Lars Pulsson, VD på Resurs AB så undersöktes en analys baserad på resultatet från luftverket, 
som visade resenärers resvanor till och från Arlanda. Denna undersökning visade att affärsresandet ökat 
med 34 % de senaste tre åren. Resor som avsåg affärsmöten, konferenser och mässor visade störst 
ökningen.

                                               
1 http://fm.nutek.se/forlaget/pdf/info_005-2008.pdf -2008-04-15
2 Ibid
3 http://www.resursab.se/070713.pdf - 2008-02-12
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Figur nr: 2 Utveckling affärsresande 
4

Även andra undersökningar visade samma utveckling. Exempelvis har Nutek kommit fram till samma 
resultat. Enligt Nutek så gjorde svenskarna totalt 42,8 miljoner resor under 2006 vilket inkluderar 
övernattning. Utav dessa var 87 % fritidsresor, alltså 34,4 miljoner medan affärsresorna endast stod för 
5,5 miljoner. Stockholm stod för 27,7 % av affärsresorna, Västra Götaland för 17,5 % och Skåne för 8,0 
%.  Fritidsresorna visade samma utveckling, där Stockholm ligger först, tätt följd av Västra Götaland 
och därefter Skåne.

Figur nr: 3 Resmål5

1.1.3 Syftet med resan
De vanligaste syften för resorna med övernattning har varit att delta i kongresser, konferenser, kurser 
eller seminarium. Detta visade sig vara en andel på 31,9 %. Därefter kom de enskilda tjänsteresorna på 
26 % som innebar vistelser eller möten i samband med det egna företaget.
Studiebesök, mässbesök och belöningsresor hamnade längst ner i listan.

                                               
4 Ibid
5 http://fm.nutek.se/forlaget/pdf/info_013-2007.pdf - 2008-02-12
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Figur nr: 4 Syftet med resan. 6

Vad det gäller resor på fritiden så står 60 % av resorna för att man vill träffa släkt och vänner, medan 
nöje och underhållning hamnar långt ner i listan med 9,4 %.

1.2 PROBLEMDISKUSSION
Vi har funderat på om Göteborg idag en storstad som drar till sig affärsresenärer eller inte.

I flera tusen år har människor varit bosatta på den plats där den nuvarande Göteborg ligger. 
På 1600-talet fanns ett svenskt behov av att uppföra en stad som skulle ligga vid Göta älv vilket 
resulterade i att Göteborg grundades år 1621. Staden befann sig i sin fullaste utveckling från 1750-talet 
till början av 1800-talet. En av orsakerna till detta var Ostindiska kompaniet och alla fördelar som det 
skulle bringa. Då människor emigrerade under senare delen av 1800-talet så skedde detta oftast via 
Göteborg som blev ett slags övergångsställe till Amerika eftersom många båtar åkte därifrån. Det var 
också under denna period som Göteborg växte till sig och blev en industri- och handelsstad. Under åren 
1850-1900 blev textilindustrin en viktig affärsmässig styrka i Göteborg men senare trängdes denna 
industri undan och verkstadsindustrin tog över, med exempelvis företag som Volvo. Med tiden så har 
Göteborg omvandlats från en industristad till en evenemang stad, utbildningsstad samt en handelsstad. 
Många importföretag etablerar sig i Göteborg för att det är förmånligt och för att kostnaderna är lägre än 
exempelvis Mälardalen.7

Vi ser att antalet gästnätter för år 2007 ökade med 11,2 % i Göteborg8 vilket indikerar att människor vill 
komma till staden och måste självfallet även ha något att göra där. Varför kommer människor till 
Göteborg? Det kan vara för olika typer av evenemang. Några exempel som kan nämnas är Friidrotts-EM 
i Göteborg som hölls år 2006, vilket genererade 100 miljoner kronor till staten samt att Robbie Williams 
som haft två koncerter på Ullevi samma år och där besökarna spenderade cirka 123 miljoner kronor. 9

Även affärsresenärer kan komma dit för att kombinera nytta med nöje. Västra Götaland stod för 17,5 % 
av alla affärsresorna år 2006 enligt Nutek,10 detta är cirka 10 procentenheter mindre än vad Stockholm 
stod för. Syftet med affärsresorna kan vara att delta på kongresser, mässor, studiebesök med mera. 
Enligt Annika Mjörnvik, som arbetar på Göteborg & Co så har dem 206 olika möten inbokade mellan 

                                               
6 http://fm.nutek.se/forlaget/pdf/info_013-2007.pdf - 2008-02-12
7Föreläsning 2008-01-23 med Stig Svallhammar - Storstaden – exemplet Stockholm 1250-2007 ; Svallhammar (2007)
8 www.gbgco.se/nyheterna -2008-04-13
9 http://www.gotevent.se/PDF/Verksamheten_2006.pdf - 2008-04-16
10 Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga, Nutek, mars 2007.
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perioden januari 2007 fram till december 2008, dessa är av olika storlekar och karaktär. De har även 
redan bokat in 58 möten mellan perioden januari 2009 fram till oktober 2014.11 Därav kan det tänkas hur 
många fler möten som kommer att bokas i framtiden. Inte bara genom Göteborg & Co utan också 
genom andra företag, mötesarrangörer, hotell, med flera som inte ingår i samarbetet med Göteborg & 
Co. Det krävs även olika villkor för att en stad skall vara tilltalande för professionella möten, 
exempelvis olika arenor, en god infrastruktur, kapacitet för större möten. En stad måste dessutom vilja ta 
sig an denna roll som arrangör av både större och mindre möten. Inom mötesindustrin är Göteborg redan 
en framgångsrik stad för professionella möten, dock kan den alltid bli bättre. Då möten av olika slag ska 
inträffa bör arrangören fråga sig hur denne ska skapa det perfekta mötet så att både kund och arrangör 
känner sig nöjda efteråt. De ska känna att mötet givit någon slags utdelning. Det är viktigt att ta reda på 
vem som gör vad på ett möte och vilka som deltar. Det är dessutom av vikt hur den fysiska miljön ser ut 
för att den kan påverka deltagarna på diverse sätt.

1.3 SYFTE

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka faktorer som hjälper till för att Göteborg ska vara en 
bra mötesstad samt vilka beståndsdelar som då ska ingå i det professionella mötet för att det ska 
benämnas som ett bra möte.

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR

Vad gör Göteborg till en bra mötesstad:

- Varför är Göteborgs stad ett attraktivt alternativ för affärsresenärer? 
- Vad är det som gör Göteborg till en magnet för professionella möten?

Vad utgör ett bra professionellt möte:

- Vilka beståndsdelar ska ingå i mötet? 
- Vad gör mötesarrangörerna i staden för att uppnå ett wow-möte?

1.5 AVGRÄNSNINGAR

Vår studie är avgränsat till Göteborgsstad samt de större mötesanläggningarna som befinner sig där. Vi 
har också tittat på en mötesarrangör som heter Ice managment AB. Med denna avgränsning vill vi visa 
vad staden har att erbjuda utifrån anläggningar med mera. De anläggningar vi valt är Göteborg 
Convention Center samt ett antal hotell, Hotel Gothia Towers, Elite Park Avenue Hotel och Hotell 
Liseberg Heden.

                                               
11 Möten Göteborg, pdf-fil mailat av Annika Mjörnvik
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Uppsatsdisposition

Nedan presenteras uppsatsens upplägg och hur författarna tänkt utforma de olika delarna av uppsatsen

I detta avsnitt presenteras bakgrund, problemdiskussion, uppsatssyfte och 
frågeställningar, avgränsningar definitioner samt uppsatsdisposition. 

Avsnittet beskriver val av metod som gjorts och varför de valts för denna 
uppsats. 

Här introduceras den teoretiska referensramen och dess vikt för uppsatsen. 

I detta avsnitt presenteras det empiriska underlaget, fakta samt de
fullföljda intervjuerna.

I detta avsnitt analyseras det empiriska underlaget för att sedan kunna dra 
slutsatser i nästa kapitel.

I det här kapitlet kommer resultat och slutsatser att presenteras.

I det här kapitlet kommer förslag på fortsatt forskning och kunskapsbidrag att 
presenteras, arbetsprocessen att granskas, samt även källor och det som 
berör hur uppsatsen har utformats.

Figur nr: 5 Uppsatsdisposition12

                                               
12 Egen modell

Inledning

Metod

Teori

Empiri

Analys

Resultat/slutsatser

Kvalitetssäkring och 
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2. Metod
___________________________________________________________________________

Avsnittet beskriver val metod som gjorts, innebörden av dessa och varför de valts för denna uppsats. 
___________________________________________________________________________

2.1 FORSKNINGSANSATS OCH ANGREPPSSÄTT

Inom samhällsvetenskapen finns det två huvudsakliga forskningsmetoder, den kvalitativa metoden och 
den kvantitativa metoden. Dessa två metoder används inom olika forskningsstrategier och skiljer sig 
markant när det kommer till teori, kunskapssyn och ontologiska ståndpunkter13.

2.1.1 Kvantitativa samt Kvalitativa metoder
Kvantitativa metoder handlar om insamling av numerisk data i form av siffror och statistik. Kvantitativa 
metoder har en deduktiv uppfattning på sambandet mellan teorier och forskning, vilket innebär att 
forskare utifrån en befintlig teori tar fram en hypotes som man sedan prövar med forskningen. Forskare 
som använder sig av kvantitativa metoder har ofta en förkärlek till naturvetenskapen och dess 
uppfattning. Många av dessa forskare har en objektivistisk syn på verkligheten. I kvantitativa 
undersökningar genomgår forskaren en process med elva steg som tar upp följande punkter; teori, 
hypotes, undersökningsdesign, utformning av mått på begrepp, val av plats, val av respondenter, 
tillämpning av undersökningsinstrument för datainsamling, bearbetning av data, analys av data, resultat 
och slutsatser samt formulering av resultat och slutsatser. Denna process har en periodisk karaktär.
Kvantitativa forskare strävar inte efter att beskriva och förklara hur någonting är, utan intresserar sig 
mer för att förklara varför någonting är som det är. Ett viktigt begrepp som dyker upp i samband med 
detta är kausalitet. Kausalitet innebär att forskarna letar efter samband mellan beroende och oberoende 
variabler för att förklara orsak och verkan. Ett annat viktigt begrepp inom kvantitativa metoder är 
generalisering. Med detta menas till vilken grad undersökningens resultat kan överflyttas till en mer 
generell nivå inom underökningens ämnesområde.  Två kriterier inom denna forskningsmetod är 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om forskningens pålitlighet och följdriktighet medan 
validitet handlar om huruvida forskningen har mätt det den avsåg att mäta14.

Kvalitativa metoder lägger betoningen på ord vid insamling och analys av data. Denna metod är 
induktiv snarare än deduktiv då den skapar teorier utifrån forskningsresultaten. Inom den kvalitativa 
metoden ligger tyngdpunkten på att förstå den sociala verkligheten utifrån hur individerna uppfattar den 
sociala verkligheten. Den har sin utgång i en konstruktionistiskt ståndpunkt vilket innebär att de olika 
sociala egenskaperna i en social verklighet är ett resultat av ett samspel mellan individerna. Forskare 
inom kvalitativa metoder har en preferens för tolkningssynsättet, även kallat interpretativism. Bland de 
vanligaste metoderna för insamlande av data hör intervjuer, fokusgrupper, observationer samt analys av 
text och dokument. Precis som i den kvantitativa metoden genomgår även forskare inom kvalitativa 
metoder en process. Denna process infattar åtta steg; generella frågeställningar, val av relevanta platser 
och undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete, 
specificering av frågeställningar, insamling av ytterligare data samt rapport om resultat och slutsatser. 
Två viktiga aspekter inom kvalitativ forskning är kopplingen mellan teori och data samt kopplingen 
mellan begrepp och data. Den första aspekten lägger tyngd på att teorier skapas utifrån insamlad data. 
Den andra kopplingen, den mellan begrepp och data, visar att begrepp utgör ett verktyg då den antingen 

                                               
13 Bryman, Alan. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 36.
14 ibid
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kan ha en generell beskrivning och smalna av under datainsamlingens gång, eller ha en snävare 
beskrivning och revideras i förhållanden till andra frågeställningar. Kvalitativa metoder resulterar ofta i 
en fokus på det unika i den sociala verklighet som studeras, vilket innebär att generaliseringar begränsas 
inom denna metod. För att öka möjligheten till generaliseringar kan forskarna inom kvalitativa metoder 
istället använda sig av detaljrika redogörelser som kan avgöra i vilken utsträckning ett forskningsresultat 
kan generaliseras. Två viktiga kriterier inom denna forskningsmetod är pålitlighet och äkthet. Pålitlighet 
handlar om undersökningens trovärdighet medan äkthet handlar om undersökningens tillförlitlighet15.

2.1.2 Jämförelser mellan kvantitativa och kvalitativa metoder
Den största och tydligaste skillnaden mellan dessa två metoder är att den ena fokuserar på siffror, medan 
den andra fokuserar på ord. Den kvalitativa metoden innefattar insamlandet av mjuka data i form av 
intervjuer och personliga berättelser, medan den kvantitativa metoden handlar om insamlandet av hård 
data i form av statistik. En annan tydlig skillnad mellan de två metoderna är flexibiliteten, där den 
kvalitativa metoden anses ha en högre flexibilitet än den kvantitativa då den inte utgår från en bestämd 
teori. Den kvantitativa forskningen anses av många vara den riktiga metoden vid insamlandet av data då 
den dels har en naturvetenskaplig grund och dels för att den anses producera verklig fakta. Hård data i 
form av statistik anses mer vetenskapligt än mjuk data i form av intervjuer.16

2.1.3 Val av metod
Författarna har använt oss av en kvalitativ metod. Valet av en kvalitativ ansats berättigas av närheten till 
deltagarna i undersökningen som inte skulle kunna åstadkommas via en kvantitativ ansats. Med detta 
tror författarna sig kunna få en djupare uppfattning för det valda fenomenet. 
I uppsatsen använder författarna sig av primär- och sekundärdata. Primärdata är data som ingen 
dessförinnan offentliggjort. Sekundärdata är data som någon annan offentliggjort, som till exempel 
statistik, böcker och tidningsartiklar. 17

Undersökningen inleddes med inläsning av väsentlig litteratur för studien. Vidare har författarna
genomfört en mindre förundersökning med en SWOT- analys som visade på styrkor och svagheter i 
Göteborg som en storstad och varför den anses vara en magnet till turister i allmänhet. Denna SWOT-
analys har sedan utformats till en helt ny analys vilket också kommer att presenteras i bilagorna. Den 
SWOT-analys som användes i förundersökningen kan urskiljas i bilaga nr 1, den andra kan urskiljas 
som bilaga nr. 16.  Författarna har dessutom sökt information på Internet om staden genom att söka sig 
fram till vissa sidor som ansågs skulle gynna arbetet och syftet. Vidare har författarna använt sig av fyra 
teorier vilka framgår av teoriavsnittet.

2.2 URVAL

Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer, detta val grundar författarna på sitt intresse för de 
organisationer och samarbetspartners som intervjupersonerna ingick i om det valda ämnet samt för att få 
så välutvecklade svar som möjligt. Den kvalitativa forskningsintervjun grundar sig på en professionell 
konversation med struktur och ett syfte.18

                                               
15 Ibid
16 Ibid
17 Holme & Solvang, (1997), Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder s. 132
18 Aspers, Patrik (2005). Att förstå och förklara samtiden s. 144-145
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2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Med stöd från Patrik Aspers bok, Att förstå och förklara samtiden,19 har författarna använt Anderssons 
teorier som utgångspunkten i denna studie. Teorin har gett författarna en stomme att arbeta med. Detta 
har lett till olika huvudfrågor som utvecklats till olika resonemang. De intervjuer som har genomförts 
har kretsat kring de valda teorierna, men det faktiska dialogen inte har varit dirigerat av teorin utan har 
gett oss ett svängrum till uppföljningsfrågor och impulsivitet. Genom att använda sig av Aspers metod 
så har författarna kunnat ge mer utrymme till empirin att invända mot teorin och dels återuppbygga samt
göra den mer fullständig.20

När författarna utformande intervjuerna utgick de från Aspers metod vilket innebar att en intervjuguide 
utformades från början vilket författarna ställde frågor ifrån. Dessa frågeställningar kunde vara öppna 
eller slutna. Urvalet av semistrukturerade intervjuer verkställdes för att ge författarna utrymme när det 
gäller intervjupersonernas svar på frågorna som ställdes till dem. Författarna bestämde sig för att inte 
använda sig av helt och hållet öppna intervjuer av den orsaken att intervjupersonerna då skulle kunna
komma in på frågeställningar ordentligt vilka inte är av stor vikt för den genomförda undersökningen. 
Dessutom rådde det brist på tid för att hinna göra en helt öppen intervju. Hade författarna haft mer tid 
och helt andra förutsättningar hade kanske sådana intervjuer gett en mer utförligare undersökning.21

Författarna har gjort e-post intervjuer, personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Vid personliga 
intervjuer kommer man i direkt kontakt med objektet medan man i en e-post intervju inte har denna 
direkta kontakt men man stöter på samma utmaningar som i en klassisk intervju, till exempel att få 
intervjuobjekten att svara på frågan samt skapa tillit bland annat.22 Anledningen till att författarna valde 
att göra e-post intervjuer har varit tidsbrist från intervjupersonernas sida. Även de telefonintervjuer 
författarna fått göra har varit gynnande för uppsatsen. Varför det blev just telefonintervjuer och inte 
personliga, är på grund av att dessa personer är bosatta i Göteborg och kan inte nås på annat sätt. Varje 
intervju tog allt mellan 20-60 minuter.

För de olika intervjuguiderna samt de sammanställda versionerna av intervjuerna se bilagorna nr: 4 till 
16. Om intervjuerna vill läsas i sin helhet kan författarna kontaktas.

När all material till studien var insamlad inleddes fasen då författarna först läste samtliga intervjuer i sin 
fullständighet, sammanställde alla intervjuerna samt all annat material som erhållits. Detta kan läsaren 
hitta under empiriavsnittet samt genom att betrakta bilagorna. Efter detta analyserades materialet och 
författarna gjorde kopplingar till de valda teorierna och tolkade de på det sätt som författarna ansåg vara 
bäst för att därefter komma fram till olika slutsatser samt förslag till vidare forskning på området.

2.3.1 Val av intervjupersoner
Vid valet av intervjupersoner har författarna delat upp intervjuerna i tre grupper. Den första gruppen är 
mötesarrangörer, där författarna ville ta reda på hur mötena går till när de planeras samt vilka delar som 
ska ingå i ett professionellt möte. Därefter kom hotellgruppen som visar vad hotellen i staden gör för 
sina affärsresenärers trivsel. Tillsist kom gruppen som till skillnad från de andra två grupperna, visar vad 
själva affärsresenären tyckte och tänkte om det professionella mötet. Dessa valdes för att ge författarna
ett helhetsperspektiv om hur det verkligen är att uppleva ett professionellt möte i Göteborgsstad.

                                               
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
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Enligt författaren Ryen så finns två bedömningsgrunder för kvalitativt val, tillräcklighet och 
tillfredställande information. Den första går ut på att antalet intervjupersoner ska vara lagom stort för att 
kunna referera till omfånget hos medverkandena. Den andra går ut på att man når mättnadspunkten, 
d.v.s. att man har tillräckligt med information23. Intervjuerna som denna studie bygger på innehåller 
tillfredställande information, enligt författarnas åsikt, dock den inte tillräcklig. Detta är bland annat på 
grund utav brist på personliga intervjuer.

Personer vi intervjuade (i samma ordning som de är presenterade i empirin):

 Bengt Klaesson, Senior Advisor på MCI, MEETING CONVENSTIONS & INCENTIVE 
(Personlig intervju) – 2008-04-11; kl: 10:30.

 Joanna Gustafsson, Offerter & Avtal; Johnson & Johnson AB (Telefonintervju) – 2008-05-08; 
kl: 16.32.

 Britt-Marie Hägg, systemutveckling; Tele2, (Elektronisk intervju) – 2008-05-18; kl: 10:52.

 Maria Anderson, marknadsavdelningen, Hotel Gothia Tower, (Elektronisk intervju) – 2008-04-
18; kl: 11:15.

 Mats Östblom, Verkställande Direktör på Hotell Liseberg Heden (Telefonintervju) – 2008-04-
22;  kl: 14:05.

 Jessica Johansson, Marknadskoordinator (Marketing Coordinator), Elite Park Avenue Hotel 
(Elektronisk intervju) - 2008-04-25; kl: 17:10.

 Lena Sjöstrand, Project Manager på Göteborg & Co. (Telefonintervju) – 2008-04-14; kl: 16:10.
 Jessica Hohensee, Team Incoming på Göteborg Convention Centre (Elektronisk intervju) –

2008-04-21; kl: 14:45. 
 Wendela Sanne Öhrnell, VD för ICE managment AB (Telefonintervju) – 2008-05-09; kl: 

09:30.

                                               
23 Ryen, Anne (2004), s. 85-87.
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3. Teoretisk referensram
___________________________________________________________________________

Här introduceras den teoretiska referensramen och dess vikt för uppsatsen. 
___________________________________________________________________________

3.1 MÖTESPLATTFORMMODELLEN

En av modellerna som valdes för denna fallstudie är mötesindustrins Mötesplattform. Inom 
mötesindustrin ses mötesplattformen som ett bildligt uttryckt. Denna bild beskriver hur en destination 
kan arbeta med kommande professionella möten. Den ska kunna hjälpa destinationens aktörer med 
framtidens planer och strävan till lyckade möten. Mötesplattformen består av fyra nivåer, där varje nivå 
beskriver det en destinations ska tänka på när det gäller professionella möten.24

Mötesplattformsmodellen handlar om att skapa en effektiv nätverksorganisation utifrån 
samarbetsklimatet, att utveckla och utnyttja platsens mötespotential, att ha en genomtänkt 
mötesanpassad långtids och korttidsplanering samt att bedriva en offensiv imagemarknadsföring och 
relationshantering.

Figur nr: 6 Mötesplattformen25

1. Organisationsnivå: Organisationskultur, Organisationsenheter och Produktsammarbete.
På denna nivå kan klustertänkandet användas. Vilket innebär att mötesindustrins aktörer 
samarbetar för att skapa kompletta kunderbjudanden på avgränsade platser. Alla mötes 
intressenter bör arbeta tillsammans inom ett nätverk för att planera och marknadsföra 
destinationen.

2. Fysiska platsens nivå: Mötesanläggningen, Logistik och Fasta attraktioner.
Denna nivå talar om de fysiska och centrala platserna som kunden kommer i kontakt med under 
sitt möte, under resan till och från samt platserna som besöks under fritiden. Här används tid-
och plats tänkandet.

3. Planeringsnivå: Resursplanering och Affärsplanering.
För att kunna få ett event att fungera krävs det långsiktig samt kortsiktig planering av 
destinationens aktörer. Dessa ska kunna göra sitt bästa för att skapa förbättrade kundaffärer samt 
på bästa sätt ta nytta av destinationens resurser.

4. Marknadsföringsnivå: Image och Relation.
Image skapas via ett antal attribut för imageobjekten anläggning, destination och mässa. Genom 
en positiv image skapas produktmedvetenhet hos kunden och stöd för köpbeslut.
Relationshantering innefattar marknadsföring via nyckel aktörer, utnyttjande av 
”ambassadörer” i andra organisationer och långsiktigt marknadsdialog. 

                                               
24 Andersson, Göran (2006) Professionella möten och mötesplatser, s 59
25 Ibid.
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3.2 MASLOWS BEHOVSTRAPPA

Abraham Maslow, en amerikansk psykolog, har som åsikt att när människan tillfredställer sina behov så 
kommer denna att gå efter ett bestämt system. Maslows behovstrappa består av fem steg vilka kan ses 
nedan i figuren. Denna trappa kan vara en hjälp då man ska analysera hur en affärsresenär tänker och 
agerar då han ska boka och delta på olika möten. 

                    

Figur nr: 7 Maslows behovstrappa26

Fysiologiska och kroppsliga behov -Det första behovet är basen och utan dessa kan vi inte leva ett 
människovärdigt liv. I dessa behov kan vi identifiera behov som t.ex. att andas, äta, sova osv. Dessa 
måste vi uppfylla för att vi ska fungera som människor. 

Säkerhetsbehov - Det kan innebära både en inre trygghet som t.ex. att man får en god självförtroende 
men i andra hand kan det innebära yttre trygghet i form av en god ekonomi, god hälsa, stabilitet osv.             

Sociala behov - Här vill man bli en i gruppen och känna tillhörighet. Behovet uppstår av viljan efter 
acceptans och kan t.ex. också skapas av vännernas förväntningar på en.

Uppskattning och status - Fokus ligger på en själv, jaget, samt dennes inre och yttre behov. De inre 
behoven kan bestå av självrespekt och de yttre av status och erkännande bland annat.

Självförverkligande behov - Behovet i sig kan inte mättas enligt Maslow. Här vill man förverkliga sig 
själv och sina drömmar.27

3.3 TILLGÄNGLIGHET 

God tillgänglighet innebär att stadsplanering måste förutse trygghet, få bort trafikfaror samt att anpassa 
staden för funktionshindrade. Tillgängligheten kan förbättras för äldre och ungdomar om 
kollektivtrafiken ökas på kvällar och nätter samt fler servicelinjer blir tillgängliga vilket minskar 
gatuvåldet. 
För att trafiken ska vara säker och trygg för gående och cyklister måste gång- och cykelsystemet ha få 
stopp, det ska finnas byten till andra trafikalternativ till exempel cykelvägar till busshållplatser samt 
cykelparkeringar ska finnas.28

Trafiksystemet är viktigt för människors liv i staden. Det kan påverka tiden, avståndet samt val av 
transportmedel. Det är därför betydelsefullt med att vissa behov tillgodoses som närheten till 
trafiksystem; att ett trafiksystem är väl planerat vilket kan binda samman fritidsområden, 
                                               
26 Egen design
27 Johnsen, L. & Storm O. Avlöna säljare, 1998.
28 http://www.lund.se/upload/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/vov/Vov6_anthandl.pdf-2008-04-07
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bostadsområden, verksamhetsområden och mötesplatser; en bra fysisk utformning som skapar bra 
trafikmiljö, trafiksäkerhet och trygghet. Det är även viktigt att transportmedel ska vara tillgängliga samt 
krav på tillgängligheten tillgodoses vid planering.29 Man ska kunna resa på egen hand och det ska finnas 
goda resmöjligheter i en stad. Kollektivtrafiksystemet måste till exempel fungera för alla, det vill säga 
för lokala resenärer samt för turister. Information om resmöjligheter bör vara tillgängliga för alla som 
äldre, barn och funktionshindrande på exempelvis bussar, tåg samt på hållplatser. 
Det är dessutom viktigt att alla ska kunna utnyttja de flesta möjligheter i transportsystemet. Därför är det 
av stor betydelse att vissa behov tillgodoses vid planering till exempel tids-, områdessärskilda 
parkeringsavgifter samt att priset för tåg-, bussbiljett och periodkort är acceptabelt.30

3.4 DEFINITIONER

3.4.1 Vad är ett professionellt möte?
Enligt en analys av fenomenet professionella möten, en studie av Göran Andersson (2006), definieras 
professionella möten som ”en sammankomst av en yrkesrelaterad grupp människor med ett gemensamt 
syfte31”. Hur anordnas då dessa möten? Enligt Andersson samt de experter som intervjuats, är det helt 
och hållet upp till kunden att bestämma. Olika möten kan karaktäriseras på olika sätt beroende på vad 
slutkunden vill åstadkomma med mötet. Inom en ram, bestående av fyra punkter så kan det beslutas hur 
ett möte kan se ut.

- Slutkunders organisaionstillhörlighet
- Mötesarenabundenhet
- Mötessyftet
- Mötesstorleken

Till en början måste arrangören veta om vilka som ska närvara på mötet. Har dess slutkund fört samman 
olika människor från olika organisationer eller tillhör alla som närvarar en enda organisation? 
Marknadsföringen som här är inblandad tar väl vara på denna punkt (Slutkunders 
organisaionstillhörlighet).

Sedan kommer en viktig punkt för själva destinationen där mötet ska hållas. Mötesarenabundenheten 
syftar till att veta hur destinationen ska se ut samt hur själva mötesanläggningen kan vara beroende på 
det önskade syftet av slutkunden.

Även innehållet i mötet utgör en stor del av hur det professionella mötet kan karaktäriseras. Olika 
möten kan ha olika syften. Det kan bland annat vara i utbildningssyfte, marknadsföringssyfte, belöning, 
intressefrågor och mycket mer. Denna punkt är avgörande då det formar själva kravet som ställs av 
slutkund samt personerna som deltar i mötet.
     Slutligen kommer frågan om mötesstorleken som utgörs av hur många deltagare det kommer att 
finnas i mötet. Detta bestämmer vilka anläggningar som kan vara lämpliga för respektive mötet.32

3.4.2 Vad är ett WOW-möte?
Baserad på boken ”Att skapa upplevelser – från OK till WOW”33 där Lena Mossberg beskriver hur en
turists upplevelse kan förändras från att vara OK, till att var en underbar upplevelse som överträffar 
turistens förväntningar (WOW-upplevelse) har författarna i denna studie valt att ge en liknande 
definition av hur ett underbart möte kan åstadkommas (ett WOW-möte). Mossberg talar om att kunden 

                                               
29 Ibid 
30 Ibid
31 Andersson, Göran. (2006) Professionella möten och mötesplatser, s. 45-46
32 Ibid
33 Mossberg, Lena (2003) Att skapa upplevelser –från OK  till WOW, s. 40-41
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ska ”ges något extra, som inte konkurrenterna erbjuder”34. I detta fall talar författarna om vad Göteborg 
och dess mötesarrangörer gör för att erbjuda det lilla extra som lockar kunder ifrån de konkurrerande 
städerna. Det professionella mötet ska inte bara vara ett vanligt möte, utan det ska vara en upplevelse, en 
WOW- upplevelse. Hur skapar man då ett WOW-möte? Detta var en av frågorna som användes i 
intervjuerna som författarna gjorde för denna studie. De affärsresenärer som intervjuades menade att ett 
sådant möte skulle bestå av fina och fräscha lokaler, bra mat, goda kommunikationer samt tid att mingla. 
När samma fråga ställdes vidare till olika hotell och mötesarrangörer, berättade dessa att sådana WOW-
möten endast kunde åstadkommas då de får fria händer att visa sin kreativitet och en ordentlig budget att 
arbeta med. Ett WOW-möte är alltså ett möte som ger kunden en extraordinär upplevelse som denne 
inte glömmer bort i första taget.

3.4.3 Vilka typer av möten finns?
Möten kan delas in i olika sektioner beroende på deltagarnas antal, mötets syfte och storlek. Andersson 
presenterar i sin studie följande typer av professionella möten:

- Konferenser
- Kongresser
- Mässor

Konferenser har som regel att deltagarna ska tillhöra samma organisation, dock kan mötet ha olika 
syften. Utav dessa ska finnas ett syfte som är huvudsyfte.  Denna behöver inte vara återkommande.
Därefter presenterar Andersson Kongresser. Dessa möten är större än vanliga konferenser samt är 
återkommande. Dessutom kan deltagarna vara från olika organisationer.
Även mässor är professionella möten som är återkommande. Skillnaden är att dessa är mer utav 
utställningar av produkter/tjänster där olika deltagare skapar kontakt med utställarna och då affärer görs 
på senare hand.35

3.4.4 Vad är en affärsresenär?
Affärsresenär är en resenär som har ett syfte med resan. Syftena kan variera och dessa kan t.ex. vara att 
de reser för affärer och olika uppdrag. De kan t.ex. delta i olika kongresser, konferenser, möten, 
utställningar och mässor. Dessa kan också till exempel vara på en betald utbildning eller kurser och 
delta på olika föredrag.36

3.4.5 Beskrivning av mötesarrangörer och mötesanläggningar
För att hålla ett professionellt möte måste några faktorer finnas i åtanke. Vem ska arrangera mötet och 
var ska mötet hållas?

Kunden som vill arrangera mötet anställer oftast någon slags event- eller mötesarrangör som tar hand 
om detaljer. Denna arrangör får då ett syfte att utgå från samt en budget att följa. Denna ska se till att 
alla kundens behov tillgodoses samt att syftet uppfylls på det sätt som både kunden och arrangören anser 
lämpligt. Arrangörens uppgift blir att följa en plan som steg för steg tar med kunden och 
mötesdeltagarna på en professionell och trivsam resa av hög kvalitet. Denna ska sköta allt från den 
fysiska platsen där mötet ska hållas, till fritidsaktiviteter som görs mellan de olika sammankomsterna.     
Det absolut viktigaste för den som arrangerar är att möta och kanske till och med att överträffa kundens 

                                               
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Egen definition
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behov.37 Den mötesanläggning där mötet ska hållas är den viktigaste delen av den fysiska platsen som 
mötesdeltagarna kommer i kontakt med. Denna plats kan bland annat vara en arena, en lokal, ett hotell 
eller en mässa. Det viktigaste med denna fysiska plats är att den är rymlig och trivsam eftersom det är 
där som deltagarna kommer att spendera sin tid som mest.

                                               
37 Telefonintervju med Wendela Sanne Öhrnell, VD för ICE managment AB
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4.  Empiri

I detta avsnitt presenteras det empiriska underlaget, fakta samt de fullföljda intervjuerna.

4.1 MELLANHÄNDER OCH NÄTVERK

Göteborg växer snabbt som kongresstad. Som en magnet för professionella möten kunde Göteborg 
bland annat hålla tre stora medicinska kongresser och en kulturkongress under oktober 2006. Detta har 
staden kunnat uppnå med flitig hjälp av Göteborg & co. 

Göteborg & Co är en viktig aktör som stödjer och marknadsför Göteborg. Det är en samverkan mellan 
staden och näringslivet. Företaget ägs av själva staden Göteborg och Mötesindustrin i Göteborg.38 De 
vill medverka till att bygga broar mellan människor med olika kulturella bakgrunder och skapa ett 
omfångsrikare utbud av olika evenemang, affärer, arrangemang osv. De vill vara den ledande
alliansplattformen för en destinations utveckling.
På flera sätt har denna aktör lockat olika turister till staden, inte bara fritidsturister utan även 
affärsresenärer genom att anordna bland annat konferenser till olika företag.39 De är dessutom aktiva 
medlemmar i många olika nätverk på nationell samt internationell nivå. Inte nog med detta så fungerar 
denna aktör som något av en turistbyrå som hjälper till med bokningar av boende samt information om 
allt i staden. Alla dessa tjänster är dessutom gratis.
Göteborg & Co marknadsför sig som ”An efficient door opener to Göteborg”40

Ett annat nätverk som hjälper till med att marknadsföra Göteborg är ECM (European Cities Marketing). 
Detta är en guide för turister som vill lära sig mer om Europas städer innan eller under besöket. ECM är 
associerade med turistbyråer i hela Europa och är den ledande webbsidan inom turist marknaden i 
Europa 41

Business Region Göteborg är en regionbunden rörelse vilken är ombud för 13 kommuner i 
Göteborgsregionen. Det generella syftet är att ge bidrag till hög sysselsättningsgrad och ett varierande 
näringsliv i området.42 De hjälper existerande affärsrörelser som de nyetablerade i deras ambitioner att 
expandera.43

4.2 MÖTESARRANGÖRER

4.2.1 Mötesarrangör - Ice managment AB
År 1989 grundades företaget Arrangörerna Väst AB – ICE managment AB av två delägare. Deras syfte 
var att starta ett events och företagsarrangemangsbolag med högsta kvalitet. Idag ägs företaget endast av 
Wendela Sanne Öhrnell efter att ha blivit ensamägare under hösten 2007.

                                               
38 Frida Törnqvist, Göteborg & Co, Göteborg Convention Bureau
39 http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=7808 - 2008-03-19
40 Frida Törnqvist, Göteborg & Co, Göteborg Convention Bureau
41 http://www.europeancitiestourism.com/templates/Page.aspx?id=6321
42 http://www.europeancitiestourism.com/templates/Page.aspx?id=6321 - 2008-03-25
43 http://www4.goteborg.se/prod/sk/goteborg.nsf/1/naringsliv?OpenDocument - 2008-03-19
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Som en av Sveriges bästa eventbyråer arrangerar även Ice managment AB genom Arrangörerna Väst 
PCO, stora och små kongresser. Dessa har under flera års tid arrangerat möten med främst hög kvalitet 
och gett allt för att kunden ska få en genuin upplevelse genom det lilla extra som företaget bidrar med.
Noggrann planering, analys av syfte och mål samt ordentligt genomförande är det som företaget alltid 
eftersträvar inför varje möte/projekt. Med flexibilitet och personlig service anser Ice managment AB att 
deras tjänster passar alla från delegater till sponsorer och utställare. Bland det viktigaste är även deras 
fritidsaktiviteter som anordnas innan, under och efter möten. Där gör företaget allt för att visa dess 
kreativitet och uppskattning för projektet som utförs.44

Efter varje avslutat projekt ser de till att alltid utvärdera och ta reda på vad kunden tyckte. ”Bland det 
viktigaste är att alltid överträffa kundens förväntningar”45 menar Wendela Sanne Öhrnell, VD för Ice 
managment.

4.3 OLIKA MÖTESANLÄGGNINGAR

4.3.1 Göteborg Convention Centre
Göteborg Convention Centre framställdes kom till i början av 1970. Det var då de utvecklade Svenska 
Mässans konferens- och kongressavdelning med mer arrangemang av konferenser och kurser av olika 
slag. Därefter skedde en expandering år 1984 med Hotell Gothia och sedan kom även kongresshuset att 
ingå i koncernen. Idag står hela ytan av mäss- och konferensverksamheten på 41,000 kvm.
Göteborg Convention Centre är känt för att skapa skräddarsydda och oförglömliga möten. De anordnar 
allt från föreläsningar och kongresser till jubileumsfester och utställningar. Affärsidén är att betraktas 
som den bästa platsen för fysiska möten, där de lägger betoning på upplevelser, värdskap, säkerhet samt 
effektivitet. Göteborg Convention Centre har 46 välutrustade och flexibla konferenslokaler som får plats 
med 8800 besökare. Däribland finns en praktfull kongresshall som även kan användas som en bankettsal 
som får plats med ca 1100 personer. Med hög kvalitet på service vill Göteborg Convention Centre 
erbjuda sina kunder en modern och trivsam miljö för att på bästa möjliga sätt skapa de bästa 
professionella möten. Dessutom erbjuds boende på Hotel Gothia Towers som är av högsta standard.
Hotellet är Nordens största hotell med 704 rum som invigdes år 2001. Därefter betraktades Göteborg 
som kongresstad på kartan. Det arrangeras över 30-tal olika mässor av Svenska Mässan varje år, där 
8000 företag ställer ut och får omkring 1 000 000 besökare. I samband med detta arrangeras även en rad 
olika aktiviteter av Göteborg Convention Centre som stadsvandringar, äventyr, båtturer i Göteborgs 
skärgårdar med mera.46

Att ta sig till Göteborg Convention Centre är lätt eftersom den ligger centralt. Från hotellet till 
Landvetters flygplats är det 22 km, Central stationen är det 2 km samt bussar och spårvagn är alltid 
tillgängliga, då lokaltrafiken stannar mittemot hotellet. För karta se bilaga nr: 3.

                                               
44 http://www.icemanagement.se/pco/pcotja.htm - 2008-04-19
45 Intervju med Wendela Sanne Öhrnell 2008-05-09
46 http://www.gcc.se/index.asp?category=foretaget&page=ceo.asp&lang=SE -2008-04-17



Sida 23 av 58

Figur nr: 8 Områdesbild - Göteborg Convention Centre47

4.3.2 Hotel Gothia Towers
Vid anläggningen Göteborg Convention Center finns även Hotel Gothia Tower. Hotellet är störst i 
Skandinavien och ingår i hotellkedjan Worldhotels. Utsikterna från hotellet är bland de bästa i Göteborg 
då hotellet är placerat nära hjärtat av Göteborg och har gångavstånd till stadens centrum. Hotellet består 
av 23 våningar samt är indelad i två delar som kallas för East Tower samt West Tower. Dessa har totalt 
704 rum där det gästas av affärsturister såväl som fritidsturister. Beläget inom gångavstånd ligger även 
nöjesparken Liseberg, Världskulturmuseet samt vetenskapscentret Universeum.

Hotellet har goda möjligheter att erbjuda professionella möten, evenemang samt kongressarrangörer 
inom dess konferensavdelning Göteborg Convention Center. Med 48 konferenslokaler som rymmer 
1500 personer är hotellet bland de främsta och attraktivaste valen till att hålla professionella möten. Det 
finns även en bankettsal som rymmer 1100 gäster. 

Hotel Gothia Tower erbjuder sina gäster fyra olika typer av rum. Däribland finns Economy Rum som 
har begränsad utsikt och befinner sig på de första våningarna. Standard Rum har en yta på 25 m² och 
rymmer två enkelsängar eller en queen-size säng. Därefter finns Sky Design Rum som har lite mer 
förmåner än de först nämnda rummen, bland annat får dess gäster 10 % rabatt i restaurangen Incontro, 
en gratis film samt gratis tidning. Dessa rum ligger på våningarna 14, 15 och 16. Till sist har vi de mest 
exklusiva rummen som befinner sig högst upp i Hotellet, nämligen Sky Executive Rum. Gästerna där får 
avgiftsfri rumservice, 10 % rabatt i restaurang Incontro, gratis solarium, gratis tidning, VIP frukost samt 
tillgång till egen hiss som går från våning 18 och uppåt.

Högst upp i hotellet på den tjugotredje våningen befinner sig Restaurant & Skybar Heaven 23 och på 
lobbyvåningen finns ytterligare en restaurang, Restaurang Incontro. Restaurangen kan användas för 
stora och små cocktailfester. Hotellet har även en ny frukostrestaurang på andra våningen vid namn 
Estrad som får plats med 700 gäster. Dessutom har hotellet en lunchrestaurang och festlokal för 
konferens och kongress gäster.48

                                               
47 http://www.gcc.se/index.asp?category=foretaget&page=karta.asp&lang=SE - 2008-02-10
48 http://www.svenska-hotell.se/goteborg/hotell.jsp?page=hotel&h_id=1230 -2008-04-12
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4.3.3 Hotell Liseberg Heden 
Hotell Liseberg Heden är ett fyrstjärnigt hotell med centralt läge nära Scandinavium, Svenska Mässan, 
Shoppinggatan Avenyn, Liseberg och Ullevi. Hotellet är personligt och mycket hemtrevligt med 180 
ljusa och fräscha rum samt 7 konferenslokaler. 
Hotellet har 2 konferensvåningar med totalt 7 rum som är utrustade med telefon, dataprojektor, stor 
filmduk, bredbandsuppkoppling, tv/video, högtalaranläggning etc. Dessa rymmer sammanlagt ca 72 
personer. Hotellet riktar sig mot både affärsresenärer och fritidsresenärer.49 Efter tio nätter blir gästen en 
så kallad guldstammis i 18-karatsklubben och i 24-karatsklubben blir man medlem efter 20 nätter i 
hotellet.

Gästen får en värdekupong efter varje övernattning i 18-karatsklubben samt några erbjudanden som att 
få gratis kvällstidning, bo två personer i rummet och betala för en samt stamgästskvällar varannan 
vecka. I 24-karatsklubben får gästen två värdekuponger efter varje övernattning samt samma erbjudande 
som i 18-karatsklubben. Hotell Liseberg Heden är även anslutet till World Hotels airlines partner 
program vilket innebär att stamgästerna tjänar resepoäng när de reser med American Airlines, Air 
France/KLM Flying Blue, Malaysian Airlines, Air China Companion med mera.50

Hotell Liseberg Heden har under flera år arbetat med miljöfrågor samt värnat om miljön. Redan i början 
av 90- talet har hotellet genomfört ett miljöprogram som omfattar transporter, tvätt, källsortering, 
rengöringsprodukter m.m., eftersom man anser att miljöarbete ger en stark position bland gästerna.
Hotellet har fått ett miljödiplom vilket innebär ett miljöledningssystem som passar för både mindre och 
medelstora verksamheter enligt Göteborgsmodellen. Ett miljödiplom får man genom att ha miljöpolicy, 
miljöutbildat sin personal, grundat en miljöplan, genomfört en kemikalieinventering m.m.51

Hotellet ligger mitt i staden, vilket innebär gångavstånd till Scandinavium, Svenska Mässan, Ullevi samt 
till Liseberg. Det är det inte svårt att ta sig dit. Hotellet är lättillgängligt med bil samt det finns ett 60-tals 
parkeringsplatser. Från Landvetters flygplats till hotellet är det 25 km, d.v.s. det tar ca 20 minuter med 
flygbuss. Den närmaste hållplatsen finns vid korsvägen. Från hotellet till Göteborgs centralstation är det 
0,5 km, se tabell nr 4. Mer information om hur man åker kollektivt samt mer detaljerad information om 
vägbeskrivning kan man klicka sig fram till www.vasttrafik.se.52 För karta se bilaga nr: 3

4.3.4 Elite Park Avenue Hotel
Elite Park Avenue Hotel finns lokaliserat på stadens paradgata: Kungsportsavenyn. Man kan bland annat 
promenera därifrån till Svenska Mässan, Kongresshallen och Liseberg. Hotellet är fyrstjärnigt och har 
två restauranger, Park Aveny Café och Locatelli samt en engelsk pub: The Bishop´s Arms. Konferens-
och festvåningen har en potential att ta emot allt mellan 2-550 personer och har all den senaste tekniken 
som skulle behövas inför möten och fester.53 På Elite Park Avenue Hotel finns alla nödvänliga 
bekvämligheter för att hålla en vällyckad kongress, expo, eller en vernissage. Dessutom anser de att den 
professionella och personliga servicen förknippas med deras hotell.54

                                               
49https://www.liseberg.se/Liseberg/Svenska/Liseberg+Island/Konferens+och+Events/Konferenstips/HOTELL+LISEBERG+
HEDEN.htm-2008-04-19
50http://www.liseberg.se/Liseberg/Svenska/Liseberg+Island/Boende/Hotell/Hotel+Liseberg+Heden/STAMGÄST/-2008-04-19
51 Ibid
52 Ibid
53 http://www.elite.se/sv/hotell/goteborg/park- 2008-04-20
54 http://www.elite.se/sv/node/200- 2008-04-20
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Hotellet har 320 rum. Utav dessa är 42 stycken sviter. Alla rum har försetts med till exempel en minibar, 
hårtork och trådlös Internetuppkoppling och bredband. Rummen har förutom allt detta en 
multimedianordning vilket innehåller en omfångsrik tillgång av filmer och musik.55  

Det är enkelt att ta sig till Göteborg Convention Centre eftersom hotellet ligger centralt. Till Landvetters 
flygplats är det 25 km, till Central stationen är det 1,5 km samt så stannar bussar och spårvagn tvärsöver 
hotellet, se tabell nr 5. För karta se bilaga nr: 3.

4.4 INTERVJUERNA

Nedan kommer sammanställningarna och sammanfattningarna av samtliga intervjuer att presenteras. För 
mer precisa intervjuguider se bilagorna nr 4 till och med nummer 16. Observera att några av 
intervjuerna nedan är sammanställningar av hela intervjuer medan andra endast är sammanfattningar av
den sammanställda versionen då de blev för långa för att kunna presenteras i empirin. De ursprungliga 
sammanställningarna av de sammanfattade intervjuerna kommer därför istället att presenteras i 
bilagorna. 

4.4.1 Sammanställning av intervjuerna för affärsresenärer 

Sammanställning av intervjun med Bengt Klaesson, Senior Advisor; MCI, MEETING 
CONVENSTIONS & INCENTIVE – 2008-04-11

Intervjun med Bengt Klaesson var gynnande på så sätt att vi fick information om Göteborg samt 
professionella möten i allmänhet. Enligt Klaesson är de viktigaste punkterna som ska finnas vid i ett 
professionellt möte är att anordna bra hotell, se till att transporteringen fungerar korrekt, att det finns ett 
bra utbud av olika restauranger samt att själva möteslokalen är trevlig. Bland de anläggningar som han 
tyckte bäst om är själva mässan i Göteborg, då denna ligger centralt till samt har en kopplig till Hotel 
Gothia Tower. 

Bland det viktigaste som nämndes i intervjun är fakta om hur oerhört viktigt det är för ett professionellt 
möte att deltagarna ska få chansen att mingla samt att de som anordnat mötet ska ha uppfyllt 
uppdragsgivarens syfte.

Om Göteborg i allmänhet tyckte Bengt Klaesson att Göteborg är en bra mötesstad och att Göteborg & 
Co är ”mycket professionella” när de anordnar professionella möten.  Att staden har ett bra nätverk och 
ett fint samarbete med dess politiker är en viktig punkt. Dessutom att staden är liten och lättillgänglig 
med två flygplatser, vilket är mycket positivt.

Sammanställning av intervjun med Joanna Gustafsson, Offerter & Avtal; Johnson & Johnson AB
– 2008-05-08

Intervjun med, Joanna Gustafsson, som arbetar med Offerter & Avtal på Johnson & Johnson AB, gav 
oss ännu en inblick i hur affärsresenärer uppfattar Göteborg. Hon arbetar bland annat med offerter och 
avtal på Johnson & Johnson. Det är en världsledande producent av hälso- och sjukvårdsprodukter och är 
verksam inom försäljning gentemot hälso- och sjukvårdssektorn.  

                                               
55 Ibid
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Hur företaget anordnar professionella möten har Gustafsson inte speciellt stor erfarenhet utav. Hon anser 
dock att det är viktigt att rätt personer är med och deltar. Det är dessutom av stor vikt att man har ett väl 
utarbetat tidsschema och därtill även att förbereda allt som ska ske på mötet. Gustafsson brukar oftast 
anordna sina egna möten om hon är dess initiativtagare. Mötet som hon var närvarande vid i Göteborg 
var anordnat, men inte av henne själv. Mötet handlade om en utbildning för läkare, där syftet var att dels 
möta kunder och dels för att visa upp verksamhetens produkter. Detta ägde rum i en konferenslokal på 
Sahlgrenska. Gustafsson anser att dessa har all den nödvändiga utrustningen som behövs för 
professionella möten. 

Vidare upplevde Gustafsson mötet som ett bra tillfälle att lära känna de redan befintliga kunderna och 
eventuellt skapa nya kontakter med framtida klienter. Gustafsson har inte bott på något hotell i Göteborg 
och uttalade sig därför inte om dessa. På frågan angående vilka de främsta kraven är när hon söker skapa 
lyckade professionella möten så menar Gustafsson att en avslappnad miljö är utav stor vikt. Allt ska 
fungera bra och inget ska krångla, t.ex. utrustningen eller dubbelbokningar av möteslokaler.

De tre kriterier som Gustafsson ansåg var de mest avgörande inför valet av plats för professionella 
möten är läget, atmosfären samt att det ska finnas kringarrangemang. Efter mötets slut brukar 
Gustafsson vara med om någon slags middag eller någon annan anordnad tillställning. Exempel på en 
sådan tillställning kan vara en fest eller ett evenemang. Detta brukar oftast inträffa på kvällstid då 
deltagarna i mötet inte brukar ha tid med så mycket annat under affärsresan. Vanligtvis hinner man med 
en promenad, säger Gustafson. Hon menar vidare att det är Göteborgs shoppinggata, Avenyn som 
brukar locka men även Liseberg anses vara en stor favorit för de flesta besökarna. Frågan gällande vad 
hon själv tyckte om Göteborg som en mötesstad talar hon om att den har en bra storlek, inte för stort 
eller för litet samt att den verkar vara ganska hemtrevlig i övrigt, speciellt på sommaren. Tillslut talar 
hon om att det bästa med Göteborg är dess närhet till allt som besökaren kan komma att behöva.

Sammanställning av intervjun med Britt-Marie Hägg, systemutveckling, Tele2 – 2008-05-18

Britt-Marie Hägg talar om för författarna att företaget Tele2’s verksamhet är att sälja konsulttjänster 
inom systemutveckling, design och projektledning. Det är hon själv som anordnar sina möten. Bland 
dessa möten har Hägg provat på möten i Göteborg där hon har bott på olika hotell som Opalen, Odin 
samt First G, vilka hon anser vara bra och prisvärda hotell med rimliga prisklasser. Kriterierna som 
Hägg anser vara mest avgörande inför valet av plats för professionella möten är att denna ska vara lugn
och att det ska finnas professionell personal på plats. Även valet av maten ska ske med god omtanke då 
den betyder mycket för mötesdeltagarna.

Britt-Marie Hägg menar vidare att det beror på vilken typ av möte man har. Om det är till exempel ett 
strikt affärsmöte med kunder eller internt möte med kollegor så är detta av stor betydelse, tycker hon. På 
frågan gällande vad som görs på fritiden under affärsresan så berättar Hägg att man inte hinner med att 
se mycket av staden men att Göteborg verkar vara en trevlig stad med närhet till det mesta. 

4.4.2 Sammanställning av intervjuerna för hotellen
Nedan följer en sammanfattning för intervjuerna som genomfördes med de olika hotellen. För en 
sammanställning av hela intervjun se bilagorna nr. 7 till 9

Sammanfattning av intervjun med Maria Andersson, marknadsavdelningen, Hotel Gothia Towers
–  2008-04-18

Enligt Maria Anderson, som jobbar på marknadsavdelningen på Hotel Gothia Towers så arbetar de 
mycket med helhetsintrycket för att göra besöket minnesvärt för affärsresenärerna. Enligt henne är 
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hotellet speciellt attraktivt för affärsresenärer eftersom den har kvalité, bra service, bra läge samt att allt 
finns under ett och samma tak. Hon anser vidare att de är mycket professionella och har god kunskap 
om branschen vilket gör dem till en magnet för professionella möten. Personalen försöker alltid göra det 
så bekvämt som möjligt för affärsresenären för att skapa gynnsammare förutsättningar för hotellet. 

Anderson menar att det är bra möten som affärsturisten efterfrågar på sin affärsresa. Gällande 
affärsresenärernas främsta krav när de söker lyckande professionella möten så anser hon att det beror på 
vem det är och vad denne ska utföra.

Läget och kvalitet är enligt henne de mest avgörande kriterierna för valet av platsen för professionella 
möten. Hon poängterar ännu en gång att faktumet att de har allt under ett tak är något som endast Gothia 
kan erbjuda till skillnad från andra anläggningar i staden.

Sammanfattning av intervjun med Mats Östblom, Verkställande Direktör, Hotell Liseberg Heden 
– 2008-04-22

Mats Östblom är verkställande direktör på Hotell Liseberg Heden. Han beskriver hotellet som 
mångsidigt och att det erbjuder helhetsupplevelser, tillgång till nöjesparken Liseberg när parken har 
öppet och att affärsresenärerna erbjuds frukostbuffé och lunch, även en À la carte restaurang finns på 
plats. För att göra besöket minnesvärd för affärsresenären erbjuds en ren och modern produkt samt bra 
service av välutbildad personal, menar Östblom.

Hög och bra standard på boende samt god tillgänglighet är vad affärsturisten efterfrågar på sin resa anser 
den verkställande direktören. Denne tycker att tillgänglighet, plats, mat, dryck och upplevelser är 
avgörande kriterier inför valet av plats för professionella möten. Och att miljön, USP (Unique Selling 
Point); hotellets läge med trädgårdar, duktiga och professionella medarbetare, tillsammans med 
bemötande är vad de erbjuder som andra anläggningar i staden inte har. 

Om Göteborg som mötesstad berättar Östblom att allt finns på gångavstånd, de stora mötesplatserna är 
samlade och att det finns stort utbud av hotellrum kring mötesanläggningarna. 

Sammanfattning av intervjun med Jessica Johansson, Marknadskoordinator (Marketing 
Coordinator), Elite Park Avenue Hotel - 2008-04-25

Jessica Johansson, Marknadskoordinator på Elite Park Avenue Hotel, menar att några av de upplevelser 
som de erbjuder affärsresenär är att de snart öppnar sin nya Wellnessavdelning med behandlingar, gym 
och relax-avdelning. Till konferenser erbjuder de spa-paket, paket med ribbåtar i skärgården samt 
eleganza-paket som är ett koncept med finare middag och dans.

Johansson anser att affärsturisten, på sin affärsresa efterfrågar hög servicenivå, bekvämligheter såsom 
smidigt Internet, möjlighet att utnyttja bra matserveringar, ett bra och centralt läge i staden i förhållande 
till var de har sina möten etcetera. Även en bra och god frukost, sköna sovplatser samt möjlighet att 
utnyttja träningslokaler är mycket uppskattat. Dessutom har hotellet bland annat ett skrivbord på alla 
rum vilket anses vara viktigt för en affärsresenär. Johansson antyder också att affärsresenärernas främsta 
krav när de söker skapa lyckande professionella möten är i första hand tillgången till bra faciliteter som 
passar deras ändamål. Sedan efterfrågas bra mat i kombination med konferensen, bra och snabb service, 
bra teknologisk utrustning samt möjlighet till kringarrangemang. Därför arbetar hotellet mycket med 
komfort så att affärsresenärerna ska känna sig som hemma på ett sätt.
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Det som gör hotellet till en magnet för professionella möten är, enligt Johansson, läget mitt på
Göteborgs berömda shoppinggata Avenyn, deras breda utbud av konferenslokaler, deras professionella 
service och den tekniska utrustningen som inkluderar allt man kan behöva. Det som hotellet har att 
erbjuda som andra anläggningar i staden inte har, är snart deras nya Wellnessavdelning, den stora 
konferensavdelningen, att de har gratis Internet, ett attraktivt medlemsprogram, två kulturminnesmärkta 
lokaler och en stor bankettsal.

4.4.3 Sammanställning av intervjuerna med andra företag

Sammanställning av intervjun med Lena Sjöstrand, Project Manager, Göteborg & Co – 2008-04-
14

I telefonintervjun med Lena Sjöstrand fick vi en inblick om vad Göteborg & Co. gör för sin stad. Själva 
Göteborg & Co är ett företag där 51 % tillhör kommunala bolag. För övrigt så ägs den av medlemmar 
som utgörs av olika hotell, transportbolag med mera.

Företagets främsta syfte är enligt Sjöstrand, att marknadsföra Göteborg och på så sätt lyckas locka 
turister till staden. ”Vi vill marknadsföra Göteborg som en event- och mötesstad” säger Lena Sjöstrand. 
De vill bland annat jämna ut turismen i staden så att det kommer turister året om. En högsäsong för 
fritidsturister är oftast en lågsäsong för affärsturismen, menar Sjöstrand. Detta är eftersom 
fritidsturismens högsäsongs är under helger samt högtider, då det betyder ledighet för affärsturismen. 
Detta gäller även den internationella turismen, där Göteborg & Co. fungerar som något av en turistbyrå.

När det gäller de professionella möten som anordnas i Göteborg så är det inte Göteborg & Co. som gör 
det, dessa fungerar mer som stöd för eventet eller mötet. Det är bland annat mötesarrangörerna som MCI 
och Congrex med fler, som tar hand om alla detaljer som kan behövas för professionella möten. ”Det är 
helt och hållet kundens beslut om hur mycket vi är med” menar Sjöstrand.

Sammanfattning av intervjun med Jessica Hohensee, Team Incoming, Göteborg Convention 
Centre – 2008-04-21

Nedan följer en sammanfattning för intervjun som genomfördes med Göteborg Convention Centre. För 
en sammanställning av hela intervjun se bilaga nr. 11

Intervjun med Jessica Hohensee, som är biträdande chef för Team Incoming har varit till stor hjälp för 
oss. Enligt Hohensee är Svenska Mässan idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Hon påpekar att 
varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-
tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Hotel Gothia 
Towers - Nordens största hotell med 704 rum, kongressanläggningen Göteborg Convention Centre samt 
Gothia Towers Restauranger. Hohensee påpekar att de har allt under ett tak och gör sitt yttersta för att 
kunden alltid ska känna sig nöjd efter sin vistelse hos dem. För att affärsresenären också ska känna sig 
nöjda bör det finnas hög tillgänglighet till anläggningen, bra möteslokaler, god mat, bra boende, bra 
service samt väl fungerande teknik. Valet av plats för professionella möten är mycket varierande 
beroende på typ av kongress men tillgänglighet och pris är viktigt för de flesta menar hon. 

Hohensee anser vidare att Göteborg är ett attraktivt alternativt till affärsresenärer p.g.a. närhetskonceptet 
med förstklassiga mäss- och mötesanläggningar i city med gångavstånd till hotell, restauranger, 
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shopping och kulturutbud vilket är ett huvudargument för Göteborg som mötesstad. Göteborg har flyttat 
fram sin position och tävlar numera med städer som London, Wien och Barcelona. Slutligen anser 
Hohensee att Hotel Gothia Towers restaurang Heaven 23 där man har utsikt över hela staden, 
Göteborgsoperan samt Liseberg är de främsta besöksmålen i staden, men att valet beror mycket på 
besöket. 

Sammanställning av telefon intervjun med Wendela Sanne Öhrnell, VD för ICE managment AB –
2008-05-09

När en undersökning om professionella möten utförs, är det viktigt att ta kontakt med dem som 
arrangerar själva mötena. Efter en rekommendation från Lena Sjöstrand på Göteborg & Co har vi 
kontaktat fler mötesarrangörer som de använt sig av i Göteborg. Lyckligtvis var det en som svarade, 
nämligen ICE managment AB.

Till en början är ICE managment ett eventföretag som även arrangerar kongresser med mera. Under 
intervjun med Wendela Sanne Öhrnell, berättade hon stegvis om hur dem går tillväga för att ordna ett 
professionellt möte/event. De börjar med att ta kontakt med kunden, därefter sker en analys om vilka
kunderna är och tillsammans redogör de vad syftet, målet och behovet för mötet är. Sedan arbetar ICE 
managment fram idéer utifrån dessa tre kriterier och ger förslag om hur arbetet kommer att gå till. Efter 
att arbetet blivit genomfört sker en utvärdering och tillslut skickas en faktura till kunden.

Då vi frågade om hur det bästa mötet kunde se ut, svarade Öhrnell som följande- ” Jo, det är då vi får en 
bra budget av kunden som vi kan arbeta med.”
På Ice managment är bland det absolut viktigaste inför ett projekt, att hålla hög kvalitet samt att få en 
chans att visa deras kreativitet och detta gör dem bäst om de får en ordentlig budget att jobba med. 
Förutom hotellen och mötesarenorna som de använt sig av, tycker de även om att hålla deras möten ute 
på skärgården. Det bästa med Göteborg tyckte hon var närheten till allt, medan svagheten var att de inte 
är en huvudstad.
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    5.  Analys
___________________________________________________________________________

I detta avsnitt analyseras det empiriska underlaget för att sedan kunna dra slutsatser i nästa kapitel.
_________________________________________________________________________

5.1 ANALYS AV INTERVJUERNA 

Affärsresenärer
Mötesplattformens andra steg, den fysiska platsens nivå som behandlar själva mötesanläggningen, 
logistik och de fasta attraktionerna. Det är här en kund kommer i kontakt med de fysiska platserna 
under sin affärsresa. De mötesanläggningar samt hotell som affärsresenärerna i undersökningen oftast 
kommit i kontakt med är Svenskamässan, Elite Hotel och Hotel Gothia Towers, Opalen, Odin samt First 
G. Författarna har konstaterat att det är oftast någon annan i företaget än affärsresenären själv som bokar 
affärsresorna. 

Mötesplattformens fjärde steg, marknadsföringsnivå behandlar Image och Relation. Den bilden som ett 
företag eller en affärsresenär har av Göteborg kommer säkerligen påverka valet av platsen för mötet. 

Det viktigaste när ett professionellt möte anordnas är: att boka bra hotell, att lokalerna är trevliga, att det 
finns bra utbud av restauranger samt att transporten fungerar bra, detta enligt Bengt Klaesson, Senior 
Advisor på MCI.  

Affärsresenären Joanna Gustafsson, jurist på Johnson & Johnson, anser att konferenslokalerna där hon 
haft möten hade bra läge och nödvändig utrustning. Hon menade vidare att en avslappnad miljö har en 
stor betydelse för lyckade professionella möten. Dessutom är det viktigt att allt fungerar bra, till 
exempel att inget hindrar mötet, så som exempelvis dubbelbokningar av möteslokaler. Medan Klaesson 
anser att nyckeln för lyckande professionella möten ligger i tillgänglighet, bra attraktionskraft, bra rykte 
samt att staden är lagom stor med flera flygplatser så anser Britt-Marie Hägg att det mest avgörande för 
valet av plats handlar om att det ska vara fridfullt, maten ska vara bra och att det finns professionella 
anordnare på konferenscentret. Detta är också ett huvudargument för Göteborg som mötesstad.

För att återigen koppla mötesplattformens andra steg, nämligen den fysiska platsens nivå, till 
verkligheten så har det kommit fram i intervjuerna att affärsresenärerna kan mellan de olika 
sammankomsterna gå på restaurang samt kanske får chansen att mingla och ha roligt genom att ta en 
drink eller besöka de olika sevärdheterna i staden. Exempel på sådana i Göteborg är attraktionen
Universeum och nöjesparken Liseberg beroende på vilket slags möte det gäller eftersom varje möte har 
sin egen karaktär, poängterar Klaesson. Tiden under affärsresan är oftast begränsad och därför brukar 
dessa fritidsaktiviter vara insatta under kvällstiden, menar Gustafsson och Hägg. Slutligen tycker 
intervjupersonerna att kungsportsavenyn, Liseberg och Svenska Mässan i Göteborg är de främsta 
besöksmålen i Göteborg. 

Maslow menar att de fysiologiska och kroppsliga behoven måste vara uppfyllda först innan man kan 
klättra vidare i behovstrappan. Utan att de första behoven är uppfyllda kan man enligt Maslows inte leva 
ett människovärdigt liv. Här handlar det om de grundläggande behoven så som att andas, äta sova och så 
vidare. Enligt de intervjuer som gjorts med affärsresenärer kan författarna se att en av de viktigaste 
sakerna är att de har någonstans att bo och vara. Det har ingen stor betydelse till exempel enligt Hägg 
om hotellet har många stjärnor eller inte utan att det bara har en bra prisklass. Intervjupersonerna 
menade dessutom att de inte har tid med så mycket annan på affärsresan ändå så man kan anta att bara 
man har någonstans att bo så är man nöjd.
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Enligt Maslows behovstrappa så är de sociala behoven också viktiga. Här gäller det att man vill bli en i 
gruppen och känna att man hör till. Maslows pratar om viljan till acceptans och detta kan kopplas till att 
till exempel Gustafsson upplevde mötet som en bra möjlighet att bekanta sig med de redan existerande 
konsumenterna och i förekommande fall också generera nya gemenskaper med framtida klienter. Här 
kan det vara frågan om mer penningmässiga grunder till att dessa kontakter skapas men man måste ändå 
bli en del i gruppen för att få de potentiella kundernas förtroende och få de att till slut bli en kund. Det är 
ändå en del av själva mötet, att skapa något av det hela och få en utdelning till företaget man arbetar för. 
Då kan man kanske uppfylla Maslows sista steg som är de självförverkligande behoven där man vill 
realisera sina drömmar, i detta fall genom att generera intäkter till det företag man arbetar för genom att 
anskaffa nya kunder till företaget. Då kan till exempel affärsresenären få en bättre position i företaget 
och så vidare om han medbringar en ny stor affär till företaget. 

Hotellen
Av de intervjuer författarna har gjort med olika hotell i Göteborg inser författarna att alla hotell är 
fyrstjärniga vilket efterfrågas oftast av gästerna för att veta standard och kvaliteten på hotellet. Dessa 
hotell ingår i hotellkedjor och har konferensverksamheter med både restauranger och kaféer. Hotellen 
ligger centralt i staden och erbjuder sina affärsresenärer bekvämlighet, bra kvalitet, hög servicenivå, 
brett utbud av mat och dryck möjligheter samt trivsamma rum och konferenslokaler med bra teknisk 
utrustning, därför anses de också vara ett attraktivt alternativ för affärsresenärer. 

Här kan man referera till mötesplattformsmodellens tredje och fjärde steg, planeringsnivån och 
marknadsföringsnivån. För att allt ska fungera bra med till exempel internetuppkopplingar, att rummen 
håller en bra standard och så vidare så är det viktigt med kortsiktig planering. Till exempel kan 
personalen göra sitt bästa för att resenärer ska känna sig som hemma. Allt ska vara tillgängligt för en 
affärsresenär så att denne ska återkomma till hotellet. Beroende på vilket image hotellet framställs ha så 
kan det innebära att antigen en kund återvänder eller inte för att bo där och använda olika 
bekvämligheter som erbjudes. Men deras återbesök kan också bero på företaget de arbetar för inte längre 
vill utnyttja just det hotellet de bott på förr, eller just den anläggningen där mötet hölls. Det kan bero på 
att affärsresenären inte var nöjd med servicen förra gången de var på en anläggning men också att 
företaget de arbetar för inte har fått bra erbjudanden från till exempel olika mötesarrangörer. Ett företag 
vill kanske ha ett bra erbjudande med olika rabatter och bonusprogram som gynnar de.

Göteborg anses, enligt de intervjuerna som gjorts, vara ett attraktivt alternativ för affärsresenärer och en 
magnet för professionella möten eftersom den är en småskalig storstad, många hotellrum finns i 
centrumet med gångavstånd till de centrala funktionerna i staden samt till mötesplatserna. Detta påpekas 
till exempel av Östblom på Hotell Liseberg Heden. Det bästa med dessa hotell är att de erbjuder 
medlemsprogram, det vill säga bonus för sina trogna gäster som övernattar ofta i hotellen.

Det som skiljer dessa hotell från varandra är vad de har att erbjuda som andra anläggningar i staden inte 
har. Hotell Gothia Towers anser till exempel att de har allt under ett tak. Hotell 
Liseberg Heden anser att hotellets läge, duktiga och professionella medarbetare, miljön och bemötande 
är vad de erbjuder som andra anläggningar i staden inte har. Medan Elite Park Avenue Hotel anser att 
deras nya wellness-avdelning samt att deras stora konferensavdelning är vad andra anläggningar i staden 
inte har. 
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Andra företag
Enligt mötesplattformens första steg, organisationsnivån, kan man säga att aktörerna bör samarbeta på 
en destination för att skapa kompletta kunderbjudanden. Aktörerna bör arbeta i olika nätverk och 
försöka få lika förutsättningar som de andra i nätverket. 

Författarna anser att intervjuerna med organisationer gav dels liknande svar och dels annorlunda svar på 
intervjufrågorna. Det framgår att målgruppen är alla som är intresserade av Göteborg och att de flesta 
som har möten i staden har oftast varit där förut enligt Sjöstrand på Göteborg & Co. Medan, enligt 
Hohensee på Göteborg Convention Centre är målgruppen både nationella och internationella kongresser 
och konferenser. 

Samarbetspartnerna för dessa organisationer är MCI, Cogrex, lokala DMC (Destination Management 
Company), större internationella mötesanläggningar och hotell samt de flesta lokala aktörerna inom 
Göteborgs mötesindustri. 

Göteborg Convention Bureau är en del av Göteborg & Co vilket marknadsför staden som ”evenemangs 
och mötesstad”. Medan Göteborg & Co fungerar mer som en resebyrå som hjälper internationella och 
nationella affärsresenärer att komma i kontakt med de företag som kan vara nyttiga för affärsturister. 

Det som känns bra för affärsresenärerna är att staden har allt under ett tak menar Hohensee. Hon menar 
vidare att det bör finnas hög tillgänglighet, bra service, god mat och välfungerande teknik för att 
affärsresenären ska känna sig nöjd. Hon påpekar dessutom att det är närhetskonceptet, gångavstånd till 
hotell, restauranger, shopping och kulturutbud samt spännande grannar som Scandinavium, Universum, 
Liseberg och Ullevi som gör Göteborg till en bra mötesstad samt till ett attraktivt alternativt för 
affärsresenärer. 

Vad ett wow-möte innebär enligt Wendela Öhrnell på ICE management AB är då att en bra budget 
erhålls av kunden. Medan, enligt Hohensee, förutsätter ett wow-möte att kunderna är nöjda med sin 
kongress och att de gärna vill återvända. Hon menar vidare att det beror helt på mötets karaktär om vad 
som ingår i ett möte. Det kan vara en produktlansering eller så kan det vara ett möte som innebär 
föreläsning i en stor sal och en mängd grupprum, traditionella fikapauser och lunch och avslut med 
middag.
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     6.  Resultat och slutsatser
___________________________________________________________________________

I det här kapitlet kommer resultat och slutsatser att presenteras.
___________________________________________________________________________

Ett behov av att mötas på fritiden samt professionellt har alltid varit en primär fråga i människans liv. 
Trots att mycket tyder på att framtida yrken kommer att undanröjas då framtidens nya teknik kommer ut 
på arbetsmarknaden, så finns alltid den faktorn som menar att människan behöver socialt umgänge. Att 
träffas professionellt är huvudfaktorn för författarna i denna studie. Här har vi behandlat frågor som 
berör hur ett wow – möte kan arrangeras samt vem det är som arrangerar. Utgångspunkten här varit att 
undersöka dessa frågor med koncentration på staden Göteborg.

Författarnas val av teorier har passat in väl med det utvalda ämnet. Till en början valdes teorin om 
Mötesplattformen. Denna teori behandlar frågor som berör alla professionella möten och hur dessa kan 
komma att bli lyckade genom att stegvis ta alla delar av den i hänsyn. Att Mötesplattformens andra nivå 
”den fysiska platsen” har varit gynnande på så sätt att den passat in på såväl mötesanläggningarna som 
författarna undersökt, som på själva turismen i Göteborg som storstad. Den fysiska platsen behandlar 
allt från den fysiska mötesanläggningen där kunden spenderar som mest tid, till alla platser som kunden 
kommer i kontakt med under sin vistelse i staden. Genom att undersöka dessa fysiska platser har 
författarna kommit att ha större förståelse för den stora relevansen med att dessa platser. Dessa ska 
bland annat vara lätt tillgängliga, trivsamma, fräscha samt ha allt som kunderna kan komma att behöva. 
Detta är avgörande för kundens helhetsutryck av affärsresan. Denna undersökning ha visat att Göteborg 
är en stad som erbjuder allt från upplevelser till boende och andra bekvämligheter. Med 
mötesanläggningar som Göteborg Convention Centre/Hotel Gothia Towers och Hotell Liseberg Heden,
uppfyller Göteborgs stad den fysiska platsens nivå. Detta visas i såväl kommunikation som i upplevelse.

Som svar på författarnas två första frågor i frågeställningen, nämligen ” Vilka beståndsdelar ska ingå i 
mötet? ” samt ” Vad gör mötesarrangörerna för att få ett WOW-möte? ” så har författarnas 
undersökning genom utvalda intervjuer visat att alla delar i ett möte är viktiga. Dock så finns det vissa 
delar som är kritiskt viktiga för mötet. Bland dessa delar finns: själva mötesanläggningen, 
kommunikationer samt tid för deltagarna att mingla. Allt detta ska mötesarrangörerna ta hand om. Det är 
viktigt att mötesanläggningen är trevlig eftersom det är där som mötesdeltagarna befinner sig tills 
mestadels samt att den ska ha all nödvändig utrustning för att mötet ska flyta på. Ett hotell eller en 
mötesanläggning bör även stimulera kundens sinnen. Hotellen kan exempelvis jobba med att framkalla 
nyfikenhet men även avslappning för affärsresenärerna. Genom syn, hörsel, beröring, med mera så kan 
de olika anläggningarna inspirera sina gäster till att komma till just deras hotell och deras möteslokaler. 
Om ett rum till exempel målas om i en särskild färg kan det framkalla vissa effekter. För affärsresenärer 
är det viktigt med mötet av den fysiska delen, träffen med personalen som är då företagets ansikte utåt. 
och så vidare. Därför är det viktigt att personalen är tillmötesgående. Även inredningen kan vara viktig. 
Detta kan ha en väsentlig roll i fastställandet om besökaren blir belåten eller inte. Därefter är det kritiskt 
för all kommunikation att fungera som det ska, både till och från mötet samt för förflyttningar som görs 
under själva mötets gång. Sist men inte minst så bör mötets deltagare få en chans att mingla och umgås 
mellan de olika sammankomsterna. Detta lämnar ett bra intryck hos affärsresenären som kanske inte 
förväntat att få tid för sådant. Allt detta kan åstadkommas och ett WOW- möte kan uppnås när en 
mötesarrangör får en ordentlig budget att jobba med då denna får visa upp all sin kreativitet.

Uppsatsens tredje och fjärde frågor är: ” Vad gör mötesarrangörerna för att uppnå ett WOW-möte? ” 
samt ” Vad är det som gör Göteborg  till en magnet för professionella möten? ”Svaren utifrån 
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tolkningen av intervjuerna beskrevs som följande: att Göteborgsstad främst är en eventstad men att 
professionella möten är kritiskt viktiga för att staden ska nå sin helhet inom näringslivet och turismen. 
Alla de intervjuer som författarna fått göra har lämnat samma intryck för hur Göteborg betraktas från 
turisternas sida. Det första som sägs om staden är att den är liten och trevlig. Sedan kom det fram 
kommentarer som ” allt finns inom gångavstånd ” och ” bland det bästa är att det finns två flygplatser ” 
som bland annat Bengt Klaesson sade i sin intervju. Att staden är en riktig magnet för professionella
möten dock ingen påstått i intervjuerna.

Författarna själva anser att staden har goda framtidsmöjligheter av den orsaken att Göteborg bland annat 
har insett fördelen med att gå samman i nätverk. Som ett exempel kan författarna nämna Göteborg & 
Co. Kunden intresserar sig inte för vilka företag som är inblandade i till exempel ett evenemang eller 
vem det är som ordnar ett möte, bara denne får en extraordinär upplevelse och ett bra möte som ger 
framtidsmöjligheter. För att staden ska överleva på sikt så är turistnäringen i kommunen tvungen att 
ständigt förbättra och utveckla befintliga upplevelser, hotell, andra mötesanläggningar och så vidare. I 
annat fall är risken att staden utvecklas till en sömngivande stad som mister sin attraktionskraft.
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    7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning
___________________________________________________________________________

I det här kapitlet kommer förslag på fortsatt forskning och kunskapsbidrag att presenteras, 
arbetsprocessen att granskas, samt även källor och det som berör hur uppsatsen har utformats.
___________________________________________________________________________

7.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

- Kunskapsbidrag
Efter att författarna avslutat denna studie hoppas de att den kan berika synen på varför affärsresenärer 
väljer att åka till Göteborg och ha möten där. Författarna tror att denna studie kan tillföra en bättre insyn 
i vilka komponenter en affärsresenär tittar på då denne bokar sina affärsresor. Dessutom kan författarna 
tänka sig att de olika hotellen också kommer att dra fördel av denna studie då de kan se vad en 
affärsresenär vill ha, till exempel gällande rummet på hotellet och andra specialerbjudanden. Då kan de 
på ett ännu bättre sätt skräddarsy sina erbjudanden för att locka till sig ännu fler gäster. Detta kan även 
göras av de organisationer som också ingick i denna studie samt att dessa organisationer och hotell kan 
kanske finna en ännu bättre samarbetsform i framtiden. Författarna kan även tänka sig att denna studie 
dessutom kan gynna andra liknande städer som har liknande erbjudanden då det gäller professionella 
möten. Dessa kan utnyttja denna kunskap för att göra sin stad till en ännu större och attraktivare plats för 
professionella möten.

- Förslag till fortsatt framgång
Rekryteringar av turistpersonal med bättre sakkunskaper och utbildningar behövs, anser författarna. Den 
mänskliga beståndsdelen är nyckel till succé för Göteborg. Positiva samhörigheter är för det mesta det 
som turister kommer ihåg bäst och berättar om för sina vänner och bekanta. Ett av ändamålen bör därför 
vara att de som är verksamma inom turismnäringen är tillfredställda och sakkunniga. Detta skapas 
genom förhöjda möjligheter till särpräglad utveckling i form av fortlöpande utbildning och bättre
arbetsförhållanden. Vidare bör de olika hotellen fråga sig (om de redan inte gjort det) vilka krav som 
ställs på de anställda? Vad har de för utbildningar? Har de anställda den kompetens som behövs för att 
göra en affärsresenär nöjd och belåten och om inte, vad bör de då göra och hur ska de göra det? 

Dessutom anser författarna att bättre kooperation mellan kommun, turistbyrån, Göteborg & Co, staten 
och så vidare är av stor vikt. För att få Göteborg att satsa mer på ökad turism och fler affärsresenärer 
som ska ha möten i staden bör verkligen de olika intressenterna arbeta tillsammans. Alla vinner på detta 
samarbete. Ju mer man samverkar och planerar tillsammans desto mer vinst går det till alla inblandade 
parter, dessutom ger detta ökade arbetstillfällen. Tillsammans kan de undersöka hur de kan gå tillväga 
för att göra staden till en ännu större magnet för professionella möten.

Vidare bör hela Göteborg titta närmare på vilka deras konkurrenter är gällande affärsresor för att själva 
identifiera hot och möjligheter men även sina styrkor och svagheter. En stad kan tycka att de är bäst i 
allt men om de kritiskt granskar sig själva så kan även de hitta brister som de kan jobba på och utveckla 
vidare.

Ett ytterligare förslag på hur man kan jobba vidare och utveckla denna studie är genom att studera på 
djupet om vem det är som får allt att fungera, allt från gatusoparen till VD:n.
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Vidare bör fler affärsresenärer intervjuas för att få en bättre förståelse för varför Göteborg drar till sig 
dessa. Varför kommer de egentligen? Kanske kan fler bakomliggande orsaker hittas vilka inte 
framkommit i denna studie.

7.2 ETISKA PROBLEM
Denna undersökning genomfördes enligt HSFR:s forskningsetiska bestämmelser. Dessa brukas i 
humanistiska och samhällsvetenskapliga undersökningar. Fyra huvudkategorier finns: 
Konfidentialitetskravet vilket handlar om konfidentialitet. Informationskravet innebär att forskaren ska 
upplysa personerna som intervjuas om syftet med uppsatsen. Samtyckeskravet går ut på att 
intervjupersonerna själva beslutar sig om de vill delta i undersökningen eller inte. Till sist finns
Nyttjandekravet vilket visar på att upplysningar om intervjupersonerna bara får nyttjas för 
forskningssyftet. De etiska svårigheterna har praktiskt taget varit obefintliga. Både de personliga, 
elektroniska samt telefonintervjuerna kom att vara i hög grad mottagna och ledde till i högsta grad 
öppna dialoger kring frågorna.56

7.3 METOD
Författarna har funderat på om de till slut valde rätt metod för denna undersökning. Att intervjua har 
visat sig vara svårt eftersom ett stort bortfall av intervjupersoner fanns då dessa inte var anträffbara. 
Problemet har också varit att till exempel vissa organisationer samt personer inte kunnat ge ut namn på 
de företag som haft möten hos dem eftersom denna information varit konfidentiellt. Eftersom författarna 
ville ta reda på varför affärsresenärer väljer att ha möten i just Göteborg så var denna information av stor 
vikt. Under processens gång hittades dock tre affärsresenärer som intervjuades. Vidare funderade 
författarna på om de kunde ha kombinerat den kvantitativa metoden med den kvalitativa för att få större 
respons och bättre analys och slutsatser.

Källorna som använts har analyserats noga för att författarna skulle kunna kvalitetssäkra dem. Likväl så 
är det ändå vitalt att ha en otvivelaktig distans till källorna, speciellt Internetkällorna och verkligen 
pröva dem kritiskt eftersom de uppdateras hela tiden.

7.3.1 Validitet och reliabilitet
Validitet kan i allmänhet påstås vara ett mått på i vilken grad man har undersökt det man vill 
undersöka.57 De förutfattade uppfattningar författarna bar med sig in i intervjuerna blev både 
omkullkastade och assimilerade. Men författarna har rädslor om att de kan ha influerat 
intervjupersonerna samt inte genererat en miljö där deras faktiska åsikt kommit fram. Kanske kunde 
författarna ha valt bättre lägen till att genomföra intervjuerna på. Författarna anser även att ett bättre 
förhållande till intervjupersonerna skulle kunna ha åstadkommas om ett större antal intervjuer hade 
genomförts, men med anledning av tidsbrist var detta praktiskt taget ogenomförbart. Författarnas klädsel 
kan också ha influerat intervjupersonernas svar på frågorna. Intervjuarnas utseende kan antingen ha 
hejdat informanternas svar eller också ha medverkat till en trygg intervjumiljö genom igenkännande.

En ytterligare omständighet i validitetsproblematiken var ovanan att intervjua. Detta kan ha frambringat 
en viss osäkerhet hos både intervjupersonen och intervjuaren samt att en del frågor kan ha haft en 
underlig formulering. Det finns även ett par risker med strategiskt urval och det är att författarna 
avsiktligt eller ofrivilligt styrt urvalet av intervjupersonerna som troddes skulle passa syftet. På sätt kan 
författarna ha styrt de svar som erhållits och i slutändan också styrt resultatet. Dessa risker har 
författarna varit självmedvetna om under förloppets gång.
Ett fyrtiotal personer kontaktades till att medverka i denna studie men endast nio valde att medverka. 
Potentiella intervjupersoner kontaktades både via Mail och telefon och många valde att inte svara på 
                                               
56 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf - 2008-05-20
57 Egen definition
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författarnas Mail. Av de som svarade så var det ett flertal som inte hade tid att delta i studien på grund 
av olika orsaker. Ibland skulle författarna återkomma med en telefonintervju där tid för samtalet 
bestämdes men där ingen svarade vid uppringningen.
Författarna kan inte heller påstå att urvalet är representativt i statistisk mening för alla affärsresenärer 
därför att intervjuerna omfattade endast tre affärsresenärer, inte heller för de hotell eller 
mötesanläggningar som intervjuades. Om fler intervjuer hade gjorts hade helt andra svar kunnat erhållas 
och en noggrannare analys kunnat göras. Då kunde författarna haft tillfälle att få helt andra slutsatser av 
studien. Men på grund av tidsbrist har inte flera personer kunnat intervjuas.

Reliabilitet kan sägas vara måttet på exaktheten i studien.58 Studiens främsta reliabilitetsproblematik är 
om intervjufrågorna överensstämmer med studiens syfte och om intervjupersonerna har förstått sig på 
dem. Författarna kunde märka att en del intervjupersoner missuppfattade några av frågorna men ändå 
anser författarna att reliabiliteten ändå varit ganska hög. Författarna tog också i hänsyn att en del av 
intervjufrågorna inte besvarats, till exempel vid e-post intervjuer. Detta ledde till bortfall av dessa frågor 
men som författarna ändå inte anser ha påverkat studien i dess fullständighet. Intervjupersonerna anses 
ändå representativa även om vissa av de personliga intervjuerna kunde ha gått lite bättre men inte gjort 
det på grund av att vissa av intervjupersonerna inte var lika pratsamma som andra eller inte hade tid för 
en längre och utförliggare intervju. Kanske kunde författarna ha förberett respondenterna lite bättre på 
intervjun genom att exempelvis ha mailat de intervjufrågorna i förväg så att de kunnat förbereda mer 
utförliga svar och för att få en bättre och djupare förståelse för varför Göteborg är en magnet för 
professionella möten.

7.4 TEORIER
Författarna har konstaterat att teorierna som använts varit väl passande för studien. Dock har författarna 
funderat på om dessa eventuellt kunde ha kompletterats med andra teorier, exempelvis någon 
serviceteori. Kritikerna menar att det är olika från individ till individ gällande de grundläggande 
behoven som enligt Maslow måste uppfyllas först innan nästa steg kan intas. Kritikerna manar att 
människor är mer invecklade än så. T.ex. har Maslows behovstrappa också kritiserats ganska mycket för 
att den är så pass gammal.59 Emellertid har författarna fastställt att fler teorier hade i denna studie 
genererat en alltför stor bredd vilket denna C-uppsats inte syftar till.

                                               
58 Egen definition
59 http://www.ethos.se/se/Tidningsnummer/Nr_3_2003/32-34/ - 2008-08-06
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Bilagor

Bilaga 1

SWOT-analys från förundersökningen.

I följande avsnitt har vi gjort en SWOT-analys av hela staden Göteborg som en turiststad för att se vilka 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot staden besitter.

S - styrkor W - svagheter O - möjligheter T – hot.60

                                               
60 Lars Åke Larsson (2001), Tillämpad Kommunikationsvetenskap s. 84

Styrkor

-Två flygplatser som binder 
till Europa och världen.

· Barnvänlig stad.

· Mycket att se.

· Lugn och ro, fridfullt. 

· Idylliska omgivningar. 

· Närhet till skärgårdsnatur. 

· God atmosfär i staden. 

-God samordning av 
marknadsföring och reklam.

· Skapande av nya säsonger 
genom bl.a. vinteraktiviteter så 
att det inte blir 
sässongsbundet. 

-Färjor till Danmark och 
Tyskland

-Liseberg som är mest känd.

-Göteborg & Co som jobbar 
för att stad och näringsliv 
genom samarbete skall få fler 
turister, evenemang, möten 
osv. till Göteborg.

- Båda hotellen ligger centralt 
med goda kommunikationer. 

Svagheter

· Brist på samverkan 
mellan olika organ. 

· Kulturpotentialen ej 
utnyttjad till fullo. 

- Förutom Liseberg har  
man inte många jättekända 
attraktioner eller 
sevärdheter.

- Att hotellen ligger så 
nära varandra.

Möjligheter

· Att media blir mer delaktig i 
Göteborgs marknadsföring genom 
olika samarbeten. 

· Ökade investeringar kan ske 
genom allianser och genom att 
påvisa hur nyttig turism är. 

· Möjlighet till båtliv, bad och 
fiske. 
· Många sevärdheter/spännande 
historia. 
· Outnyttjade lokaler. 

· Förbättrade kommunikationer, 
t.ex. fler direktflyg.
· Möjlighet att 
profilera/marknadsföra staden 
tillsammans med företagare och ge 
staden ”en ännu bättre plats på 
kartan”.
- Bygga fler möjligheter till 
boende
-Fler attraktion, arenor.

- Hotellerna ger bra möjlighet till 
att fler profesionella möten utförs i 
staden.

Hot

· Andra konkurrenter. 

· Liknade städer.

· Att staden får för lite 
pengar till utveckling från 
stat och myndigheter.  

· Ökad statlig inblandning 
som begränsar stadens 
möjligheter. 

· Att man  inte inser vilka 
möjligheter man  har.

-Världshändelser, så som 
t.ex. oljepriser, krig, 
attentat osv.

- Konkurrens mellan 
hotellen.  
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Bilaga nr 2

Karta 2: De hotell som intervjuats i Göteborg61

På kartan finns de Hotell i Göteborg som har intervjuats:

Hotel Gothia Towers

Hotell Liseberg Heden

Elite Park Avenue Hotel

                                               
61 http://www.hitta.se/SearchPinkMap.aspx?vad=hotell&var=G%f6teborg&PageNo=1 (2008-05-20)
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Bilaga nr 3

Intervjuguide Företag (Bengt Klaesson, Senior Advisor på MCI, MEETING CONVENSTIONS & 
INCENTIVE (Personlig intervju) – 2008-04-11; kl: 10.30).

Formalia
1. Namn och position

Allmänt
2. Hur går det till när ni ska anordna ett professionellt möte? Vilka är är de olika punkterna ni tittar 

på?
3. Vem brukar boka/anordna dina möten?
4. Har ni anordnat möten i Göteborg?
5. Vilka anläggningar har ni kommit i kontakt med?
6. Har ni några kommentarer/åsikter om anläggningarna?
7. Vad gör ni på er fritid under affärsresorna?
8. Vad tycker ni om Göteborg som mötesstad, för och nackdelar?
9. Hur skulle ett wow – möte se ut för er?
10. Har ni haft kontakt med Göteborg & Co?
11. Vad tycker ni om dess verksamhet?
12. Annat som vi borde veta om professionella möten?

Tack för er medverkan
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Bilaga nr 4

Intervjuguide – Företag (Joanna Gustafsson, Offerter & Avtal; Johnson & Johnson AB
(Telefonintervju) – 2008-05-08; kl: 16.32)

Formalia
1. Namn, befattning, arbetsuppgifter.
2. Skulle ni i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde?

Professionella möten 

3. Hur går det till när ni ska anordna ett professionellt möte? Vilka är de olika punkterna ni tittar 
på?

4. Vem brukar boka/anordna dina möten?
5. Har ni anordnat möten i Göteborg och varför?
6. Vilka anläggningar har ni kommit i kontakt med? Varför valde ni just denna mötesanläggning?
7. Har ni några kommentarer/åsikter om anläggningarna?
8. Vilka hotell har ni bott på?
9. Har ni några kommentarer/åsikter om hotellen?
10. Hur upplevde ni mötet? Vad var bra och mindre bra?
11. Hur skulle ett WOW-möte se ut för er? Vad efterfrågar ni på er affärsresa? Alltså vilka 

komponenter ska ingå i resan för att ni ska känna er nöjda?
12. Vilka är dina främsta krav när ni söker skapa ”lyckande” professionella möten? Finns det några 

tendenser som ni kan identifiera; längd, innehåll, storlek, boendeform (t.ex. hotell, vandrarhem 
osv.), kringarrangemang samt andra faktorer? 

13. Vilka tre kriterier tror ni är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten?
14. Vad gör ni på er fritid under affärsresorna? Vilka anser ni vara de främsta besöksmålen i 

Göteborg?

Allmänt
15. Vad tycker ni om Göteborg som mötesstad, för och nackdelar?
16. Har ni haft kontakt med Göteborg & Co?
17. Om ja: Vad tycker ni om dess verksamhet?
18. Annat som vi borde veta om professionella möten?
19. Annat? 

Tack för er medverkan
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Bilaga nr 5

Intervjuguide – Företag (Britt-Marie Hägg, systemutveckling; Tele2, (Elektronisk intervju) – 2008-
05-18; kl: 10:52.

Formalia

1. Namn, befattning, arbetsuppgifter.
2. Skulle ni i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde?

Professionella möten

3. Hur går det till när ni ska anordna ett professionellt möte? Vilka är de olika punkterna ni tittar 
på?

4. Vem brukar boka/anordna dina möten?
5. Har ni anordnat möten i Göteborg?
6. Vilka anläggningar har ni kommit i kontakt med? Varför valde ni just denna mötesanläggning? 
7. Har ni några kommentarer/åsikter om anläggningarna?
8. Vilka hotell har ni bott på?
9. Har ni några kommentarer/åsikter om hotellen?
10. Hur upplevde ni mötet? Vad var bra och mindre bra?
11. Hur skulle ett WOW-möte se ut för er? Vad efterfrågar ni på er affärsresa? Alltså vilka 

komponenter ska ingå i resan för att ni ska känna er nöjda? 
12. Vilka är dina främsta krav när ni söker skapa "lyckande" professionella möten? Finns det några 

tendenser som ni kan identifiera; längd, innehåll, storlek, boendeform (t.ex.
hotell, vandrarhem osv.), kringarrangemang samt andra faktorer?

13. Vilka tre kriterier tror ni är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten?
14. Vad gör ni på er fritid under affärsresorna? Vilka anser ni vara de främsta besöksmålen i 

Göteborg?
15. Vad tycker ni om Göteborg som mötesstad, för och nackdelar?
16. Har ni haft kontakt med Göteborg & Co? 
17. Om ja: Vad tycker ni om dess verksamhet?
18. Annat som vi borde veta om professionella möten?
19. Annat?

Tack för er medverkan



Sida 46 av 58

Bilaga nr  6

Intervjuguide – Hotell (Maria Anderson, marknadsavdelningen, Hotel Gothia Tower, (E-post-
intervju) – 2008-04-18; kl: 11:15)

Formalia
1. Namn, befattning, arbetsuppgifter.
2. Skulle du i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde?

Kapacitet/Målgrupper
1. Hur ser hotellkapaciteten ut? Hur många rum har ni? (enkelrum, dubellrum, antal bäddar totalt? 
2. Vilken beläggningsgrad har ni under veckan? 
3. Vilka målgrupper har ni?
4. Ingår ni i en hotellkedja? Och vad innebär det i sådana fall? 
5. Hur ser konferensverksamheten ut? (storlek och antal lokaler). 

Restaurang
6. Vilka matmöjligheter erbjudes till affärsresenären? 

Service/Upplevelser
7. Vad är hotellets syn på service?
8. Vilka upplevelser erbjuder ni affärsresenären?
9. Arbetar ni med stjärnmärkning av hotellet genom hotellklassificering? Och efterfrågas detta av 

affärsresenärer anser ni? 
10. Hur arbetar ni för att göra besöket minnesvärd för affärsresenären? 
11. Varför är hotellet är ett attraktivt alternativ för affärsresenärer? 
12. Vad är det som gör hotellet till en magnet för professionella möten? 
13. Vad gör ni för att underlätta för affärsresenärer på hotellet och på vilket sätt? 

(specialerbjudanden, internetuppkoppling osv.)

14. Vad tror ni affärsturisten efterfrågar på sin affärsresa? Alltså vilka komponenter ska ingå i 
dennes resa för att denne ska känna sig nöjd? 

15. Vilka är affärsresenärernas främsta krav tror ni när de söker skapa ”lyckande” professionella 
möten? Finns det några tendenser som ni kan identifiera; längd, innehåll, storlek, boendeform, 
kringarrangemang samt andra faktorer?

16. Vilka kriterier tror ni är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten? 
17. Vad har hotellet att erbjuda som andra anläggningar i staden inte har? 
18. Har ni identifierat era styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Och vilka är dessa? 

Tack för er medverkan
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Bilaga nr 7

Intervjuguide, Hotell (Mats Östblom, VD på Hotell Liseberg Heden, telefonintervju –2008-04-22; kl: 
14:05).
  
Formalia

1. Namn, befattning, arbetsuppgifter. 
2. Skulle du i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde? 

Kapacitet/Målgrupper

3. Hur ser hotellkapaciteten ut? Hur många rum har ni? (enkelrum, dubellrum, antal bäddar totalt? 
4. Vilken beläggningsgrad har ni under veckan? 
5. Vilka målgrupper har ni? 
6. Ingår ni i en hotellkedja? Och vad innebär det i sådana fall?

Kapacitet/Målgrupper
7. Vilka matmöjligheter erbjuds till affärsresenären?

Service/Upplevelser
8. Vad är hotellets syn på service?
9. Vilka upplevelser erbjuder ni affärsresenären?
10. Arbetar ni med stjärnmärkning av hotellet genom hotellklassificering? Och efterfrågas detta av 

affärsresenärer anser ni?
11. Hur arbetar ni för att göra besöket minnesvärd för affärsresenären?
12. Varför är hotellet ett attraktivt alternativ för affärsresenärer? 
13. Vad är det som gör hotellet till en magnet för professionella möten? 
14. Vad gör ni för att underlätta för affärsresenärer på hotellet och på vilket sätt? 

(specialerbjudanden, internetuppkoppling osv.)
15. Vad tror ni affärsturisten efterfrågar på sin affärsresa? Alltså vilka komponenter ska ingå i 

dennes resa för att denne ska känna sig nöjd?
16. Vilka är affärsresenärernas främsta krav tror ni när de söker skapa ”lyckande” professionella 

möten? Finns det några tendenser som ni kan identifiera; längd, innehåll, storlek, boendeform, 
kringarrangemang samt andra faktorer?

17. Vilka kriterier tror ni är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten?
18. Vad har hotellet att erbjuda som andra anläggningar i staden inte har? 
19. Har ni identifierat era styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Och vilka är dessa?

Allmänt

20. Vilka månader anser ni vara lågsäsong för er?
21. Vilka ser ni som era främsta konkurrenter?
22. Vad ser ni som era fördelar respektive nackdelar gentemot era konkurrenter?
23. Hur arbetar ni med marknadsföringen? Är Göteborg enad i sin marknadsföring?
24. Vad tycker ni om Göteborg som mötesstad, för och nackdelar?
25. Vilka anser ni vara de främsta besöksmålen i Göteborg?
26. Annat du vill ta upp om Göteborg?!

Tack för er medverkan
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Bilaga nr 8

Intervjuguide – Hotell (Jessica Johansson, Marknadskoordinator (Marketing Coordinator), Elite Park 
Avenue Hotel - 2008-04-25; kl: 17:10.).

Formalia
1. Namn, befattning, arbetsuppgifter.
2. Skulle du i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde?

Kapacitet/Målgrupper
3. Hur ser hotellkapaciteten ut? Hur många rum har ni? (enkelrum, dubellrum, antal bäddar totalt?
4. Vilken beläggningsgrad har ni under veckan? 
5. Vilka målgrupper har ni? 
6. Ingår ni i en hotellkedja? Och vad innebär det i sådana fall?
7. Hur ser konferensverksamheten ut? (storlek och antal lokaler).

Restaurang
8. Vilka matmöjligheter erbjuds till affärsresenären?

Service/Upplevelser
9. Vad är hotellets syn på service?
10. Vilka upplevelser erbjuder ni affärsresenären?
11. Arbetar ni med stjärnmärkning av hotellet genom hotellklassificering? Och efterfrågas detta av 

affärsresenärer anser ni?
12. Hur arbetar ni för att göra besöket minnesvärd för affärsresenären?
13. Varför är hotellet är ett attraktivt alternativ för affärsresenärer? 
14. Vad är det som gör hotellet till en magnet för professionella möten? 
15. Vad gör ni för att underlätta för affärsresenärer på hotellet och på vilket sätt? 

(specialerbjudanden, internetuppkoppling osv.)
16. Vad tror ni affärsturisten efterfrågar på sin affärsresa? Alltså vilka komponenter ska ingå i 

dennes resa för att denne ska känna sig nöjd?
17. Vilka är affärsresenärernas främsta krav tror ni när de söker skapa ”lyckande” professionella 

möten? Finns det några tendenser som ni kan identifiera; längd, innehåll, storlek, boendeform, 
kringarrangemang samt andra faktorer?

18. Vilka kriterier tror ni är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten?
19. Vad har hotellet att erbjuda som andra anläggningar i staden inte har? 
20. Har ni identifierat era styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Och vilka är dessa?

Tack för er medverkan
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Bilaga nr 9

Intervjuguide – Göteborg & Co (Lena Sjöstrand, Project Manager på Göteborg & Co. 
(Telefonintervju) – 2008-04-14; kl: 16.10.)

Formalia
1. Namn, befattning, arbetsuppgifter..
2. Skulle du i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde?

Verksamheten
3. Hur ser er verksamhet ut, vem finansierar den och vad är syftet med den?
4. Vilka är era målgrupper?
5. Hur ser samarbetet ut med lokala aktörer inom mötesindustrin? Vilka är de främsta 

samarbetspartners?
6. Vilka företag har ni anordnat möten för?
7. Vilka mötesanläggningar har ni använt er av?
8. Vad tycker ni om affärsturismen i kommunen? Är det för mycket eller för få affärsturister?
9. Vilka månader anser vi vara lågsäsong för er?
10. Vilka satsningar görs när det gäller internationella samt nationella affärsresenärer?
11. Vad gör ni för att underlätta för affärsresenärer i Göteborg och på vilket sätt? 
12. Vad tror ni affärsturisten efterfrågar på sin affärsresa? Alltså vilka komponenter ska ingå i 

dennes resa för att denne ska känna sig nöjd?
13. Vilka är affärsresenärernas främsta krav tror ni när de söker skapa ”lyckande” professionella 

möten? Finns det några tendenser som ni kan identifiera; längd, innehåll, storlek, boendeform, 
kringarrangemang samt andra faktorer?

14. Vilka kriterier tror ni är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten?
15. Har ni identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot för professionella möten i staden? Och 

vilka är dessa?

Allmänt
16. Vilka anser ni vara de främsta besöksmålen i Göteborg?
17. Vilka ser ni som era främsta konkurrenter?
18. Vad ser ni som era fördelar respektive nackdelar gentemot era konkurrenter?
19. Hur arbetar ni med er marknadsföring? Är Göteborg enad i sin marknadsföring?
20. Hur ställer sig de bofasta till den turismen som varje år besöker Göteborg kommun?
21. Känner de bofasta att de får del av "kakan" av det som turismen bidrar till kommunen? Då 

tänker vi på ekonomiskt, socialt och kulturellt? 
22. Vilka risker och möjligheter finns det med fler turister?
23. Annat du vill ta upp om Göteborg?!

Tack för er medverkan
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Bilaga nr 10

Intervjuguide, Göteborg Convention Centre (Jessica Honesee, Team Incoming på Göteborg 
Convention Centre (elektronisk intervju) – 2008-04-21; Kl: 14:45). 

Formalia
1. Namn, befattning, arbetsuppgifter.
2. Skulle ni i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde?

Professionella möten
3. Hur ser er verksamhet ut, vem finansierar den och vad är syftet med den?
4. Vilka målgrupper har ni?
5. Hur ser samarbetet ut med lokala aktörer inom mötesindustrin? Vilka är de främsta 

samarbetspartners?
6. Vilka företag har ni anordnat möten för?
7. Vad ingår i ett möte? 
8. Hur skulle ett wow – möte se ut för er?
9. Vilka månader anser ni vara lågsäsong för er?
10. Vilka satsningar görs när det gäller internationella samt nationella affärsresenärer?
11. Vad gör ni för att underlätta för affärsresenärer i Göteborg och på vilket sätt? 
12. Vad tror ni affärsturisten efterfrågar på sin affärsresa? Alltså vilka komponenter ska ingå i 

dennes resa för att denne ska känna sig nöjd?
13. Vilka kriterier tror ni är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten?
14. Har ni identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot för professionella möten i staden? Och 

vilka är dessa?
15. Hur går det till när ni ska anordna ett professionellt möte? Vilka är de olika punkterna ni tittar 

på?
16. Vilka är affärsresenärens främsta krav när ni söker skapa ”lyckande” professionella möten? 

Finns det några tendenser som ni kan identifiera; längd, innehåll, storlek, boendeform (t.ex. 
hotell, vandrarhem osv.), kringarrangemang samt andra faktorer? 

17. Vilka ser ni som era främsta konkurrenter?
18. Vad ser ni som era fördelar respektive nackdelar gentemot era konkurrenter?
19. Hur arbetar ni med marknadsföringen? Är Göteborg enad i sin marknadsföring?

Allmänt

20. Vad har Göteborg Convention Centre att erbjuda som andra anläggningar inte har?
21. Hur nöjd är kunderna med Göteborg Convention Centre?
22. Vilka krav ställs på de anställda? Vad har de för utbildningar?
23. Vem får allt att fungera? Från städaren till VD:n?
24. Varför är Göteborgs stad ett attraktivt alternativ för affärsresenärer?
25. Vad tycker ni om Göteborg som mötesstad, för och nackdelar?
26. Vilka anser ni vara de främsta besöksmålen i Göteborg?

Tack för er medverkan
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Bilaga nr 11

Intervjuguide mötesarrangörer (Wendela Sanne Öhrnell, VD för ICE managment AB 
(telefonintervju) – 2008-05-09; kl: 09:30.

Formalia

1. Namn, befattning
2. Skulle ni i korthet kunna beskriva er verksamhet samt ert affärsområde?

Professionella möten

3. Hur går det till när ni ska anordna ett professionellt möte? Vilka är de olika punkterna ni tittar 
på?

4. Vilka anläggningar har ni kommit i kontakt med? Vad har ni för åsikter om dem?
5. Vad är det absolut viktigaste som ni tänker på när ni ordnar ett möte?
6. Hur skulle ett WOW-möte se ut för er? 
7. Hur viktigt är det med fritids aktiviteter?
8. Vad tycker ni om Göteborg som mötesstad, för och nackdelar?

Tack för din medverkan
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Bilaga nr 12

Sammanställning av intervjun med Maria Anderson, marknadsavdelningen, Hotel Gothia Tower 
–  2008-04-18

Hotell Gothia Towers är ett fyrstjärnigt hotell. Enligt Maria Anderson, marknadsavdelningen, så arbetar 
de med helhetsintrycket för att göra besöket minnesvärd för affärsresenären. Enligt henne är hotellet 
speciellt attraktivt för affärsresenärer eftersom den har kvalité, bra service, själva läget för hotellet samt 
att allt finns under en och samma tak. 

Vidare, enligt Maria Andersson, så är det deras professionalism och deras kunskap men också faktumet 
att allt finns på en och samma plats det som gör hotellet till en magnet för professionella möten.
Hotellet försöker alltid göra det så bekvämt som möjligt för affärsresenären för att skapa gynnsammare 
förutsättningar för dem. 

Maria anser dessutom att det är bra möten som affärsturisten efterfrågar mest på sin affärsresa. Gällande 
affärsresenärernas främsta krav när de söker skapa ”lyckande” professionella möten så anser Maria att 
det beror på vem det är och vad han/hon ska utföra. 

Läget och kvalitet är enligt henne de mest avgörande kriterierna för valet av platsen för professionella 
möten. Hon poängterar ännu en gång att faktumet att de har allt under ett tak är något som Gothia kan 
erbjuda som inte andra anläggningar i staden har.
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Bilaga nr 13

Sammanställning av intervjun med Mats Östblom, Verkställande Direktör, Hotell Liseberg 
Heden – 2008-04-22

Vi har intervjuat Mats Östblom; verkställande direktören på hotell Liseberg Heden via telefon. Enligt 
Östblom är hotell Liseberg Heden en hotell-, restaurang- och konferens verksamhet, fullservice hotell 
med möjligheten att bo, äta och konferera. Hotellet är ett fyrstjärnigt enligt den svenska 
klassificeringsnormen. 

Östblom berättar att hotellet har 179 gästrum, 7 konferenslokaler, en restaurang, en vinter trädgård, en 
lobbybar och en beläggningsgrad på ca 76 % under ett helt år. 
Målgruppen är affärs-, konferens- och mässdeltagare, weekend turister samt barnfamiljer under 
sommaren påpekar han. 
Han menar vidare att Hotell Liseberg Heden är medlem i Worldhotels, vilket är en 
marknadsföringsorganisation/hotellkedja och består av 155 hotell över hela världen som erbjuder 
comfort och first class samt att Hotell Liseberg Heden är en first klassig kategori hotell. 

Enligt Östblom erbjuder hotellet helhetsupplevelser, tillgång till nöjesparken Liseberg när parken har 
öppet och att affärsresenärerna erbjuds frukostbuffé, lunch, have a brunch and a smile på À la carte 
restaurang. För att göra besöket minnesvärd för affärsresenären erbjuds en ren och modern produkt samt 
bra service av välutbildad personal. 

Hög, bra standard på boende och tillgänglighet är vad affärsturisten efterfrågar på sin resa anser 
Östblom. Vidare anser han att tillgängligheten, location, mat, dryck och upplevelser är avgörande 
kriterier för valet av plats för professionella möten och att USP (Unique Selling Point); hotellets läge 
med trädgårdar är en resort, duktiga och professionella medarbetare, miljön tillsammans med bemötande 
är vad de erbjuder som andra anläggningar i staden inte har. 

Om Göteborg som mötesstad berättar Östblom att allt finns på gångavstånd, de stora mötesplatserna är 
samlade och att det finns stort utbud av hotellrum kring mötesplatser. De främsta besöksmålen i 
Göteborg är Liseberg, Universum, Svenska Mässan, Avenyn parad gatan i Göteborg samt Fiske kyrkan.
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Bilaga nr 14

Sammanställning av intervjun med Jessica Johansson, Marknadskoordinator (Marketing 
Coordinator), Elite Park Avenue Hotel - 2008-04-25

Johansson har, tillsammans med sin chef, ansvar för marknadsföringen. Hon är med och bestämmer var 
de skall annonsera och gör alla annonser, alla interna och en stor del externa trycksaker såsom 
inbjudningar, menyer etc. Hon är dessutom projektledare när hotellet har olika kundaktiviteter och 
evenemang på hotellen. Hon har hand om hemsidan för båda deras hotell i Göteborg och Luleå och 
Sundsvall.

Hotellet har 320 rum totalt. Hotellet ingår i Elite Hotels of Sweden, en helsvensk privatägd hotellkedja 
(enda i Sverige) med 18 hotell på 13 orter (blir 20 i sommar). Att ingå i en kedja betyder att mycket 
bestäms centralt, enligt Johansson. Hotellet har en person som ägare, Bicky Chakraborty, som är mycket 
engagerad i rörelsen och alla hotell vilket betyder att han bestämmer mycket hur organisationerna skall 
skötas. Det är kul att ingå i en kedja enligt Johansson då det är lättare att sälja in avtal med företag i och 
med att de finns på många av Sveriges största orter. 

Hotellet definierar sig som ett konferenshotell och har 16 lokaler med kapacitet att ta emot 2-550 
personer i en lokal.

Vidare innehar hotellet tre olika restauranger/pub. Park Aveny Café har tonvikt på det franska köket, 
Locatelli, deras lilla italienska restaurang och The Bshop’s Arms, deras engelska pub med pubmeny, 
massa öl- och whiskysorter. De har även room-service för de som önskar äta på rummet. 

Angående vilka upplevelser de erbjuder affärsresenär så svarade Johansson att de snart öppnar sin nya 
Wellnessavdelning med behandlingar, gym och relax-avdelning. Till konferenser erbjuder de spa-paket, 
paket med ribbåtar i skärgården samt eleganza-paket som är ett koncept med finare middag och dans.

Hotellet är ett fyrstjärnigt hotell. Johansson tror att det efterfrågas då man vill veta standarden på 
hotellet man skall bo på om man inte varit där förr. Mer eller mindre har alla hotell i staden stjärnor 
enligt henne.

Johansson tror inte att affärsresenärer är ute efter minnesvärda upplevelser på samma sätt som 
privatresenärer. De jobbar dock mycket på komfort och för att affärsresenären skall finna deras hotell så 
bekvämt som möjligt med ett brett utbud av mat- och dryckmöjligheter, möjligheten till att kunna träna 
och slappna av även om de reser mycket samt så erbjuder de alla faciliteter och teknisk utrustning så att
affärsresenärernas arbete skall kunna bli så komfortabelt som möjligt. Johansson menar vidare att de 
också har i högsta grad trivsamma rum, alla renoverade efter 2005 och med sköna sängar och varma 
färger.

På frågan om varför hotellet är ett attraktivt alternativ för affärsresenärer menar Johansson den ligger 
väldigt centralt i staden samt att de erbjuder Internet både via bredband och trådlöst. De har hög 
servicenivå samt alla faciliteter man kan tänkas behöva och tre olika restauranger/barer som tilltalar de 
flestas behov, enligt henne.

Det som gör hotellet till en magnet för professionella möten är läget mitt på avenyn, deras breda utbud 
av konferenslokaler, deras professionella service och den tekniska utrustningen som inkluderar allt man 
kan behöva.
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För att underlätta för affärsresenärer på hotellet så har man enligt Johansson Internetuppkoppling både 
via bredband och genom trådlös uppkoppling på alla rum, en minibar finns också på alla rum, skrivbord 
finnes också, tre olika restauranger samt bra room-service, träningslokal och behandlingar i deras 
Wellnesscenter, bra och kunnig personalstyrka som är fenomenala på service. De har dessutom ett
medlemsprogram som registrerar resenärernas nätter och ger de bonus på deras införskaffade poäng och 
därtill även noterar vad för VIP du vill ha på rummet samt om du har speciella önskemål.

Johansson anser att affärsturisten, på sin affärsresa efterfrågar bekvämlighet, hög servicenivå, 
bekvämligheter såsom smidigt Internet, möjlighet att utnyttja bra matserveringar, en bra position i 
staden i förhållande till var de har sina möten etcetera men dessutom en bra och god frukost, sköna 
sovplatser samt möjlighet att utnyttja träningslokaler.

Gällande affärsresenärernas främsta krav tror de när de söker skapa ”lyckande” professionella möten så 
menar Johansson att det i första hand är bra faciliteter som passar deras ändamål som efterfrågas. Sedan 
efterfrågas bra mat i kombination med konferensen, bra och snabb service, bra teknologisk utrustning 
samt möjlighet till kringarrangemang.

Men de kriterier som är de mest avgörande för valet av plats för professionella möten är enligt 
Johansson bra lokaler och faciliteter, bra service, vilken relation man har med hotellet samt möjligheter 
till kringarrangemang.

Det som hotellet har att erbjuda som andra anläggningar i staden inte har, menar Johansson, är snart 
deras nya Wellnessavdelning samt att de har en i högsta grad stor konferensavdelning. Vidare påpekar 
hon att de på söndagar har frukost fram till kl 13.00, gratis Internet både via bredband och trådlöst 
uppkoppling, tre olika restauranger och barer, ett attraktivt medlemsprogram, två kulturminnesmärkta 
lokaler för konferens eller fest, en stor bankettsal som tar 550 personer sittande.  
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Bilaga nr 15

Sammanställning av intervjun med Jessica Hohensee, Team Incoming, Göteborg Convention 
Centre – 2008-04-21 

Intervjun med Jessica Hohensee, som är biträdande chef för Team Incoming har varit till stor hjälp för 
oss. Enligt Hohensee är Svenska Mässan idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Hon påpekar att 
varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-
tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Hotel Gothia 
Towers - Nordens största hotell med 704 rum, kongressanläggningen Göteborg Convention Centre samt 
Gothia Towers Restauranger. 

Angående affärsområden hänvisar hon till:
http://www.svenskamassan.se/index.asp?section=omSvenskaMassan&subsection=01_affarsomraden. 
Från hemsidan konstaterade vi att affärsområden är mässor, Göteborg Convention Centre, Hotel Gothia 
Towers, samt Gothia Towers restauranger. Hohensee nämner att Svenska Mässan är en ekonomisk 
fristående stiftelse; uppdraget är att främja näringslivets intressen samt att Svenska Mässan har 
tillsammans med dotterbolag cirka 500 anställda och en omsättning på ca 800 miljoner kronor.
Hohensee berättar att Svenska Mässans kommersiella uppdrag är att generera besöksnäringseffekter till 
Göteborg genom att erbjuda en mötesplats för mässor, konferenser, affärsmöten samt andra events. 
Således samarbetar Göteborg Convention Centre med de allra flesta lokala aktörerna inom Göteborgs 
mötesindustri. 

Angående vilka företag som Göteborg Convention Centre har anordnat möten för hänvisar hon till:  
http://www.gcc.se/index.asp?category=foretaget&page=omoss.asp&lang=SE. Från denna hemsida
konstaterade vi att bland dessa företag är AstraZeneca Mölndal Julfest 2007, Menigo julmässa - 700 
gäster på julbord och mässa oktober 2007, SKF-s 100års jubileum-1500 gäster i fyra dagar, juli 2007 
med mera. Hohensee nämner att Göteborg Convention Bureau är en del av Göteborg & Co som enbart 
arbetar med att marknadsföra Göteborg som ”evenemangs- och mötesstad”.

På en fråga om affärsresenärer i Göteborg svarade Hohensee att de har allt under ett tak och gör sitt 
yttersta för att kunden alltid ska känna sig nöjd efter sin vistelse hos dem. För att affärsresenären också 
ska känna sig nöjd bör det finnas hög tillgänglighet till anläggningen, bra möteslokaler, god mat, bra 
boende, bra service samt väl fungerande teknik. Valet av plats för professionella möten är mycket 
varierande beroende på typ av kongress men tillgänglighet och pris är viktigt för de flesta. De viktigaste 
punkterna när ett professionellt möte ska anordnas är att erbjuda lokaler och kringservicen kring möten. 

Vad det gäller konkurrenter så är de olika beroende på storlek av kongress. Vid mindre möten är det 
anläggningar av god standard i Göteborg och andra större städer. Vid stora möten är det stora 
anläggningar i Sverige samt övriga Europa säger hon. Hon anser att fördelarna gentemot konkurrenter är 
mässytan, möteslokaler för den stora världskongressen lika väl som det lilla styrelsemötet, förstklassigt 
boende i Nordens största hotell och högklassiga restauranger. Och mäss- och kongressanläggningen har 
unika läge, centralt i en av Nordens största städer.  

Hohensee anser vidare att Göteborg är enad i sin marknadsföring, att Göteborg & Co gör ett bra jobb för 
att marknadsföra destinationen Göteborg samt att Göteborg Convention Centre marknadsför sig genom 
PR (public relations), CRM (Customer relationship Management), DM (direktmarknadsföring) och 
annonsering. De flesta kunderna är mycket nöjda med Göteborg Convention Centre, vilket har tagit 
emot SSQ awards för Bästa dagkonferensanläggning under 2007 som är ett program för 
kvalitetsutveckling av företag inom hotell- och konferensbranschen och innebär en kvalitetsutmärkelse. 
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De krav som ställs på de anställda är olika förklarar Hohensee beroende på var i anläggningen man 
jobbar samt man är noga med att alla ska leverera ett “Värdskap i Värdsklass”, en kvalitetssträvan som 
genomsyrar hela organisationen.  

Hohensee anser också att Göteborg är ett attraktivt alternativt till affärsresenärer på grund av 
närhetskonceptet med förstklassiga mäss- och mötesanläggningar i city med gångavstånd till hotell, 
restauranger, shopping och kulturutbud vilket är ett huvudargument för Göteborg som mötesstad. 
Göteborg har flyttat fram sin position och tävlar numera med städer som London, Wien och Barcelona. 
Slutligen anser Hohensee att Hotel Gothia Towers restaurang Heaven 23 där man har utsikt över hela 
staden, Göteborgsoperan samt Liseberg är de främsta besöksmålen i staden, men att valet beror mycket 
på besöket. 
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Bilaga nr 16

SWOT-ANALYS nr. 2
Analysen utgår från författarnas egna åsikter och tankar kring staden genom besök på olika hemsidor 
som nämnts i uppsatsen samt de besök författarna haft i staden både i privat mening samt genom 
Södertörns Högskola då bland annat TUR-mässan besöktes vid olika tillfällen.
För att inte göra upprepningar kommer författarna här att presentera en SWOT-analys för både fritids-
och affärsresenärer. De punkterna i analysen som speciellt behandlar affärsresenärer kommer att betecknas AR. I 
övrigt stämmer övriga punkter för både fritids- och affärsresenärer.
AR -  står för affärsresenärer

S - styrkor W - svagheter O - möjligheter T – hot.62
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Styrkor

 Två flygplatser som binder 
till Europa och världen. 

 Barnvänlig stad. 
 Mycket att se.
 Lugn och ro, fridfullt. 
 Idylliska omgivningar. 
 Närhet till skärgårdsnatur. 
 God atmosfär i staden. 
 God samordning av 

marknadsföring och reklam.
 Färjor till Danmark och 

Tyskland. 
 Liseberg som är mest känd.
 Göteborg & Co som jobbar 

för att stad och näringsliv 
genom samarbete skall få 
fler turister, evenemang, 
möten osv. till Göteborg.

 Kollektivtrafiken väl 
utbyggd.

 Gott rykte internationellt.
 Bra skyltning för besökare.
 Stora arenor för evenemang.
 Universitet och övriga 

utbildningar (människorna 
och besökarna, 
kunskap/kompentens

 Uppfattningen av att vara 
privilegierad som gäst. 

Konferensmarknad – AR

Möjlighet till båtliv, bad och 
fiske.

Svagheter

Brist på samverkan 
mellan olika organ. 

Kulturpotentialen är 
inte utnyttjad till 
fullo. 

Förutom Liseberg 
har man inte många 
jättekända 
attraktioner eller 
sevärdheter.

För få stora 
mötesanläggningar

Möjligheter

 Att media blir mer delaktig i 
Göteborgs marknadsföring genom 
olika samarbeten. 

 Ökade investeringar kan ske genom 
allianser och genom att påvisa hur 
nyttig turism är. 

 Förbättrade kommunikationer, t.ex. 
fler direktflyg.

 Bygga fler möjligheter till boende. 
 Fler attraktion, arenor.
 Bygga på höjden.
 Fler evenemang.
 Vårda befintliga tillställningar på 

bättre sätt.
 Rekryteringar av turistpersonal.
 Bättre sakkunskaper, utbildningar.
 Bättre service för alla resenärer.
 Hotellen kan erbjuda något ingen 

annan har.
 Förbättrat utbud av restauranger.
 Möjlighet att 

profilera/marknadsföra staden 
tillsammans med företagare och ge 
staden ”en ännu bättre plats på 
kartan”. AR

 Anpassa hotellrummen ytterligare 
så att affärsresenärer känner sig mer 
speciella och utvalda. AR. 

 Skapande av nya säsonger genom 
bl.a. vinteraktiviteter så att det inte 
blir sässongsbundet. 

 Ekonomin 

Hot

 Andra 
konkurrenter. 

 Liknade städer.
 Att staden får för 

lite pengar till 
utveckling från 
stat och 
myndigheter.

 Ökad statlig 
inblandning som 
begränsar stadens 
möjligheter. 

 Att staden inte 
inser vilka 
möjligheter man 
har.

 Världshändelser, 
så som t.ex. 
oljepriser, krig, 
attentat osv.

 Stadens image kan 
försämras.

 Attityder, både 
lokalbefolkningen
s samt invånarnas.

 Ekonomin. 


