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Sammanfattning

Titel: Konferens är inte bara ett möte – det är även en upplevelse!
En undersökning av fyra konferensanläggningar i Stockholms län med 
olika koncept för framgång.

Författare: Pia Siojo, Johanna Silfving och Charlotta Wennberg

Utbildning och nivå: Kandidatuppsats i Turismvetenskap

Handledare: Gustaf Onn

Syfte: Syftet är att titta närmare på de fyra konferensanläggningar, Tammsvik, 
Clarion Hotel Sign, Rica Talk Hotel och Yasuragi Hasseludden som 
samtliga är belägna i Stockholms län. Undersökningen ämnar identifiera 
deras aktivitetsutbud samt att ta reda på vilka samarbeten de använder 
sig av. Syftet är även att ta reda på hur efterfrågan ser ut utifrån 
konferensdeltagarnas perspektiv. Vidare avser denna studie att 
tydliggöra hur, vad och om konferensanläggningar erbjuder aktiviteter 
för att göra besöket till en helhetsupplevelse för konferensdeltagaren.

Metod: Valda relevanta teorier har utgjort ramen för insamlandet av data från 
intervjuer med berörda företag och konferensdeltagare samt 
kompletterande information från artiklar, relevant litteratur och tidigare 
forskning.

Resultat: Konferensanläggningarna koncentrerar sig i första hand på logi och 
möten. För att skapa bra upplevelser för kursdeltagarna så skapar 
konferensanläggningen olika samarbeten med andra företag, bland annat 
för att öka sitt aktivitetsutbud. Det bästa är att koncentrera sig på sin del 
och göra det riktigt bra och på så sätt kunna erbjuda konferensdeltagaren 
en bra helhetsupplevelse. De fyra anläggningarna ingår i organisatoriska 
nätverk och har, eller ska inom kort starta egna nätverk för 
aktivitetsutbud.

Slutsats: De fyra undersökta konferensanläggningarna är alla framgångsrika med 
hjälp av olika metoder. Samtliga har specialiserat och inriktat sig på 
olika utbud beroende på geografiskt läge och samarbetspartners samt 
vilka förutsättningar det skapar för anläggningen. 

Nyckelord: Konferenser, konferensanläggningar, samarbeten, nätverk, 
aktivitetsutbud, helhetslösningar, Turismens paradox, Porterkurvan.
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Abstract

A conference is not only a meeting but an experience as well. The purpose of this 
study was to analyze and evaluate four conference organizers within the area of 
Stockholm Sweden, and to identify their range of activities. Studies were made 
regarding these conference organizers and how they cooperate with other companies 
to offer a wider aspect of range. The purpose was also to find out how the demand 
side of the market appears. The demand side of the market could give an implication 
of how the conference organizers appear from their perspective and how the 
conference organizers adjust to their demand. This study attempted to find out if and 
how these four conference organizers had power to be competitive on the fierce 
market of conference. 

A qualitative method was chosen where interviews with conference organizers and 
conference participants were performed. The conclusion of the study is that one-day 
-conferences are more often held at geographical more central conference facilities 
and overnight conferences are usually held at less central conference facilities. These 
less central facilities are the ones that are in a bigger need of a cooperative scheme to 
be able to offer competitive conferences. Though the four conference organizers are 
using different methods they are all successful. By taking advantage of their 
respective geographical position and networks they provide their own conditions for 
success. 
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1. Inledning

I inledningen ges ett underlag till det valda uppsatsämnet. I kapitlet redogörs för  
vilket utbud och vilken efterfråga som finns av aktiviteter inom konferenser. Detta  
leder fram till ett problem och en syftesformulering. Sedan redovisas de 
avgränsningar som gjorts. I slutet finns en presentation av hur uppsatsen har valts att  
disponeras.
 

1.1 Inledning
En konferens är ett sammanträde eller ett diskussionsforum mellan två eller flera 
personer. Dessa personer ska ha samma syfte med mötet. Konferenser kan vara en 
engångsföreteelse men det kan också vara återkommande. Det kan finnas flera syften 
med en konferens såsom arbete, belöning och utbildning.1 Professionella möten kan 
ses och förklaras som att flera personer träffas på en plats, för att komma överens om 
eller genomföra en viss aktivitet, vilket kan ske på kort varsel eller på en i förväg 
bestämd dagordning. Detta kan sammanfattas som ”en sammankomst av en 
yrkesrelaterad grupp människor med ett gemensamt syfte”.2 Kriterier för ett 
företagsmöte är att det är 10-350 personer, att personerna oftast är mellan 25-60 år 
som söker högteknologiska lokaler, önskar att ha nära till det mesta, önskar 
kombinera mötet med aktiviteter och som inte direkt är priskänsliga.3

Fyra konferensanläggningar Tammsvik, Clarion Hotel Sign, Rica Talk Hotel samt 
Yasuragi Hasseludden har undersökts i denna uppsats. Anläggningarna har valts ut på 
grund av att de har något speciellt att erbjuda. De fyra anläggningarna är även olika i 
förhållande till varandra då två erbjuder upplevelser i olika helhetslösningar med 
logikonferenser och aktiviteter runt om konferensen. Två av de utvalda anläggningar 
finns i utkanten av Storstockholm vilket kan utläsas från kartan nedan. De andra två 
erbjuder till större del service och teknik som erbjuds i själva konferenslokalen. Dessa 
anläggningar är placerade mer centralt i Stockholms stad.

1 Andersson, G (2006) s. 46 
2 opcit s. 45
3 opcit s. 46 f
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Figur 1: Egen illustrerad karta över undersökningsobjekten

Enligt Fernström uppkommer ett ökande antal dagskonferenser i städer vilket innebär 
att anläggningar som ligger längre ut från Stockholms central måste försöka få 
merförsäljning för att få kunderna att stanna längre. Enligt statistik kan det utläsas att 
från åren 1996-97 har dagskonferenser ökat med 12,8 % till åren 1998-99. Statistiken 
över en övernattning i samband med konferenser har samma år sänkts med 6,4 %.4 

Statistiken är ett antal år gammal då nyare statistik inte funnits tillgänglig i tid trots en 
rimlig insats, antas det att ökning av dagskonferenser och sänkning av logikonferenser 
har fortsatt till tidpunkten för undersökningen. 

Tabell 1: Statistik över konferenser

4 Fernström, G (2000) s. 226 ff
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1998-99 1996-97
Dagkonferenser 62,2 % 49,4 %
En övernattning 27,2 % 33,6 %
Flera nätter 10,6 % 17 %

1.2 Bakgrund
Konferensdeltagare kommer till en konferensanläggning för att mötas och konferera. 
Till ett hotell kommer gästen i många fall för ett specifikt ärende till själva 
destinationen. Hotellet i fråga kan tillhöra en kedja och arbeta efter koncept medan 
varje konferensanläggning måste ha en egen profil samt bygga upp och skapa sin egen 
image. Denna profil kan innehålla allt från rätt läge, typ av anläggning, till exempel 
slott eller herrgård, kulturmiljö, gästgiveri, egen verksamhet som miljöinriktning eller 
utbildningsresurser.5

År 2000 hade Sverige, enligt Fernström så många konferensanläggningar att det 
skulle räcka för en befolkning på 80 miljoner människor. Det fanns då flera tusen 
anläggningar i hela landet och av dem var cirka 250 mer kända. 
Konferensanläggningarna utgjorde under början av 2000-talet näringens mest 
lönsamma verksamhet med nettomarginaler på 10-20 procent. Runt Stockholm rådde 
det år 2000 brist på kapacitet, och många konferensanläggningar var tvungna att säga 
nej till sju av tio förfrågningar.6

Allt fler hotell som utvidgar sina konferensfaciliteter gör det för att till exempel få 
kunderna att stanna längre samt för att profilera sig som en mötesplats. En annan 
konkurrent som främst växer upp i större städer, är dagkonferensanläggningarna. 
Problem är att konferenser och möten blir allt kortare, oftast en eller två nätters 
övernattning.7 År 2000 hölls 71 procent av alla dagskonferenser inom kundens eller 
företagens egna lokaler.8

Enligt Fernström ökade antalet konferenser kring millenniumskiftet i första hand på 
grund av att företagen expanderande och satsade mer på utbildning. Det vanligaste 
syftet med konferenser var då:

• utbildning
• företagsinterna satsningar på strategi, information eller andra diskussioner
• personalvård
• interna säljseminarier9

Grupper som övernattade, det vill säga logikonferenser tenderade att spendera extra 
mycket i samband med middag och samvaro med bar på kvällen, vilket innebar en 
god affär. Det var även viktigt att det fanns tillgång till olika fritidsaktiviteter såsom 
bastu, spa samt motionsanläggning. Det skulle dessutom gärna finnas aktiviteter som 
var team-buildande.10

5 Fernström, G (2000) s. 226
6 opcit s. 227
7 ibid
8 opcit s. 228
9 opcit s. 229
10 opcit s. 231
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För att vara konkurrenskraftig på konferensmarknaden behövs flexibilitet för att 
kunna tillfredställa kundernas behov och önskningar. Det krävs att anläggningarna gör 
ständiga förnyelser som möter besökarnas efterfrågan. För att konkurrera med andra 
anläggningar måste de kunna anpassa sina erbjudanden till vad kunderna efterfrågar.11

1.4 Problemdiskussion
Det finns ett stort antal konferensanläggningar i Sverige idag. Allt fler anläggningar 
erbjuder dagskonferenser och fokuserar då på själva uppbyggnaden av lokalen där 
konferenserna äger rum. Allt fler företag väljer att ha sina konferenser på själva 
arbetsplatsen.12 Det är konkurrenskraftigt för företag att erbjuda aktiviteter i samband 
med konferenser, dels för differentiering i marknadsföringen och dels för 
konferensens eget syfte som kan vara utbildning eller belöning.  Vet 
konferensanläggningar i Sverige om vad deras kunder och potentiella kunder 
efterfrågar?  Tar anläggningarna ansvar för hela paketet bo, äta och göra eller får 
kunderna själva ta ansvar för aktiviteterna som äta och göra som ligger utanför 
konferensmötet på egen hand? Finns det något inom upplevelsen som kursdeltagarna 
förväntar sig att få och som dem inte är villiga att betala för?

1.3 Problemformulering
Ska konferensanläggningar enbart fokusera på konferensdelen eller bör de även satsa 
på ett brett aktivitetsutbud? Vinner konferensanläggningarna på att få 
konferensdeltagarna att välja logikonferenser istället för dagskonferenser? Är det 
något som anläggningarna själva borde ordna eller kan det vara till en fördel att ta in 
samarbetspartner för att utveckla aktivitetsutbudet? Hur ser konferensanläggningars 
aktivitetsutbud ut?

1.5 Syfte
Syftet är att titta närmare på de fyra konferensanläggningar, Tammsvik, Clarion Hotel 
Sign, Rica Talk Hotel och Yasuragi Hasseludden som samtliga är belägna i 
Stockholms län. Undersökningen ämnar identifiera deras aktivitetsutbud samt att ta 
reda på vilka samarbeten de använder sig av. Syftet är även att ta reda på hur 
efterfrågan ser ut utifrån konferensdeltagarnas perspektiv. Vidare avser denna studie 
att tydliggöra hur, vad och om konferensanläggningar erbjuder aktiviteter för att göra 
besöket till en helhetsupplevelse för konferensdeltagaren.

1.6 Avgränsningar
Avgränsningar har gjorts från områden utanför Stockholmsområdet. En aspekt till 
valet av dessa konferensanläggningar är att de har ett brett konferensutbud, det vill 
säga konferenser med olika utbud inom ett rimligt geografiskt avstånd. Uppsatsen 
fokuserar på reella konferensanläggningar och avgränsningar har då gjorts från 
video-, telefon- samt Internetkonferenser. I uppsatsen ämnas studera 
konferensbranschen, det vill säga en del av affärsturismbranschen. Vidare har 
avgränsningar gjorts från hotelldelen inom respektive undersökningsobjekt då enbart 
konferensdelen undersökts. 

11 Dahlgren, G , Szatek, A (2003) s. 15 ff
12 Fernström, G (2000) s. 227
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1. 7 Dispositionsmodell
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6
Resultat

I inledningen ges en bakgrund till det valda uppsatsämnet. I 
avsnittet redogörs för vilket utbud samt vilken efterfråga 
som finns av aktiviteter inom konferenser. Detta leder fram 
till ett problem och en syftesformulering. Sedan redovisas 
de avgränsningar som gjorts. Till sist finns en presentation 
av hur uppsatsen har valts att disponeras. 

De metodiska tillvägagångssätten som har valts presenteras 
och motiveras och då främst med avseende på insamlingen 
och bearbetningen av data. Metodvalet präglar hela 
arbetsgången i arbetet samt styr de slutsatser som 
uppsatsskribenterna kommer fram till i analysen. 

I detta kapitel återges teorier som uppsatsskribenterna 
anser vara relevanta för uppbyggnaden av en förståelse 
kring uppsatsens problemformulering samt syfte. Kapitlet 
inleds med Turismens paradox som går in på hur det ser ut 
vad gäller logi respektive upplevelser. Vidare tas 
Porterkurvan upp för att kunna se hur olika anläggningar 
har valt att nischa sig på marknaden. Till sist diskuteras 
nätverksteori. 

I det empiriska kapitlet redovisas insamling från 
intervjuerna med konferensanläggningarna. Det redogörs 
även för bakgrundfakta, geografisk beskrivning samt 
aktivitetsutbud för respektive konferensanläggning. Även 
presentation av intervjuerna med företagen som bokar 
konferenser har placerats här. 

Detta kapitel ger en analys av de olika 
konferensanläggningarna samt kursdeltagarnas åsikter. 
Det är uppbyggt utifrån de olika teorierna som valts att ta 
med i teoriavsnittet samt det underlag som ges i 
empirikapitlet. 

Resultatkapitlet redogör för det resultat som 
uppsatsskribenterna har kommit fram till i analysen. 

5
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2. Metod

I detta kapitel presenteras metodval som har hanterats för att på bästa sätt komma 
fram till ett så preciserat resultat som möjligt.

2.1 Metodval
”En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap”13

Uppsatsen utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt då detta ger uppsatsen en utförlig 
information. Kvalitativ forskning är inriktad på ord. Tyngden ligger på en förståelse 
av den sociala verkligheten. Inom kvalitativ forskning arbetar man bland annat med 
deltagande observationer, forskaren befinner sig då i samma miljö som 
undersökningspersonerna för att observera och lyssna för att få en bra uppfattning av 
vilken kultur som en viss social grupp innehar. Andra metoder kan vara intervjuer, 
fokusgrupper och språkbaserade metoder så som samtalsanalys.14 För att få en bredare 
inblick i konferensbranschen har kvalitativ primärdata som semi-strukuerade 
intervjuer med konferensanläggningar genomförts samt med ett antal utvalda företag 
som bokar konferenser. Genom detta ges även tillfälle att kunna ställa följdfrågor och 
kunna diskutera öppet för att få mer information15. Kvalitativ sekundärdata fås genom 
kortare eller längre texter som analyseras och bearbetas för att få fram ett 
meningsinnehåll.16  Kvalitativa data som används i denna uppsats fås ifrån 
vetenskapliga artiklar, aktuell facklitteratur samt Internetkällor som är aktuella för 
ämnet. 17 Även tidigare uppsatser som berör liknade ämne som detta kommer att 
användas som stöd för att utveckla uppsatsen.

Ett antal teorier har valts för att studera verkligheten och genomföra undersökningen. 
18 Denna uppsats utgår ifrån ett induktivt angreppssätt där studien utgår ifrån teorierna 
i sin uppfattning för att tolka empirin.19 Personerna på konferensanläggningarna som 
intervjuas har tagit del av uppsatsen innan den lämnats in för opponering då 
undersökningsobjekten har haft möjligheter att komma med synpunkter. Detta är av 
stor vikt för att framföra korrekt information men också för att få rätt resultat och 
slutsatser. Då uppsatsen kommer att jämföra utvalda konferensanläggningar och titta 
närmare på hur de arbetar så kommer ingen anonymitet att ges i uppsatsen. Däremot 
kommer detta att kunna ge konferensanläggningarna tips och idéer hur de kan göra för 
att förbättra eller förnya genom att ta del av uppsatsen och läsa om andra anläggningar 
och deras koncept. 

2.2 Vetenskapssyn 
Denna uppsats utgår från en positivistisk ståndpunkt som gör det möjligt att göra 
observationer eller samla in data på ett sätt som inte är påverkat av redan existerande 
13 Holme, Solvang (1997) s. 13
14 Bryman, A (2007) s. 250
15 opcit s. 127
16 Johannesen, Tufte (2003) 
17 ibid 
18 Bryman A (2007) 
19 Hartman (2004) 
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teorier. Det leder till att observationen får en högre kunskapsteoretisk status än 
teorin.20 Positivism svarar på materialistiska ontologiska frågor. Målet för positivism 
är en bra avbildning av verkligheten. Kunskapsteoretiskt är det realism som 
positivism står för. Enligt det positivistiska synsättet kan och ska vetenskapen vara 
värderingsfri det vill säga objektiv.21 Det är dock alltmer sällan som författare 
anknyter sig till att objektivitetsprincipen kan omsättas i praktiken. Då viss egen 
värdering är relevant för genomförandet av denna uppsats är uppsatsen inte objektiv 
fullt ut.22 Uppsatsen har arbetat utifrån kriteriet konfirmering, vilket svarar mot 
objektiviteten då uppsatsskribenterna har haft ambitionen att ha kontroll över egna 
värderingar så att de inte påverkat uppsatsen på ett avgörande sätt.23 Denna uppsats 
utgår ifrån semistrukturerade intervjuer som valdes då det ger en möjlighet till 
följdfrågor samt förandet av en öppen diskussion med berörda parter.24

2.3 Urval
För undersökningen har fyra konferensanläggningar valts ut: Tammsvik, Yasuragi 
Hasseludden, Rica Talk Hotel och Clarion Hotel Sign. Anläggningarna är nischade 
utifrån konferens- eller aktivitetsutbud och är belägna i Stockholms län. De valda 
undersökningsobjekten var de som stack ut mest vid Internetsökning och på TUR08 
som ägde rum på Svenska mässan i Göteborg. De fyra utvalda 
konferensanläggningarna valdes genom ett icke-sannolikhetsurval och är därigenom 
ett bekvämlighetsurval.25 Då utbud studeras blev det även intressant att titta på 
efterfrågan. Därför har intervjuer utförts med fyra olika företag som bokar 
konferenser. De valdes utefter ett bekvämlighetsurval där uppsatsskribenterna kände 
samtliga intervjupersoner. 

2.4 Metodkritik
Som nämnt ovan är undersökningsobjekten fyra konferensanläggningar samt fem 
konferensdeltagare. För att göra undersökningen generaliserbar utifrån valda metoder 
och valda teorier finns medvetenheten att fyra anläggningar är ett mindre antal. 
Påpekas bör att valet av undersökningsenheterna har gjorts på grunderna att de skiljer 
sig mellan varandra på så sätt att deras aktivitetsutbud skiljer sig relativt mycket i 
förhållande till varandra. Medvetenheten finns att urvalet inte är ett representativt. 
Anledningen till bekvämlighetsurvalet av endast fyra anläggningar och fem 
konferensdeltagare undersökts är på grund av tids och kostnads brist. Fanns en större 
tids och kostnadstillgång skulle studien ha tagit upp ett större antal 
undersökningsobjekt och därigenom ökat generaliserbarheten. 

2.5 Källkritik
I viss litteratur har ursprungskällan inte hittats, detta kan leda till en annorlunda 
tolkning i detta fall författarens tolkning av modeller och/eller teorier som denna 
uppsats tar upp. Fernströms rapporter kan inte betraktas som vetenskaplig forskning. 
Fernström har dock haft en bra insikt i branschen en längre tid och bör betraktas som 
trovärdig. Torts att mailkontakt försökts upprättas med ett flertal personer inom 

20 Bryman, A (2007) s. 24
21 ibid
22 opcit s. 38 f
23 opcit s. 46
24 opcit s. 127
25 opcit s. 97
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statistisk verksamhet har ingen framgång nåtts. På grund av detta används statistik 
som är några år gammal för att få en verklighetsuppfattning av konferensbranschen. 

2.6 Reliabilitet
Reliabilitet eller tillförlitlighet, målet vid undersökningar är alltid att sträva efter en 
hög reliabilitet. Reliabilitet kan vara svår eftersom svaren då ska bli samma oberoende 
på när undersökningen görs och var. En viktig faktor inom reliabilitet är precisionen, 
det vill säga hur de som gjort undersökningen tolkar svaren och registrerar dessa. Ju 
fler som är inblandade i studien av undersökningen desto högre objektivitet blir det 
eftersom fler tänker och registrerar.26 I denna uppsats är reliabiliteten relativt hög då 
undersökningen i störta mån varit objektiv. Det som däremot minskar reliabiliteten är 
att det är få undersökningsobjekt. Undersökningen skulle eventuellt inte generera i 
samma resultat om den utfördes igen då företag har olika samarbeten och 
aktivitetsutbud. Däremot har konferensanläggningarna i denna undersökning valts på 
grund att likheter kan dras med andra konferensanläggningar. Däremot bör trender i 
branschen gå åt samma håll. Som exempel så spås det att det kommer att bli vanligare 
med dagskonferenser och detta kommer då att drabba alla anläggningar. Detsamma 
gäller svaren för kursdeltagarna. Då företag har liknande mål med sin konferens.  

2.7 Validitet
Med validitet menas att frågan ska mäta det som den är avsedd att mäta, det vill säga 
det som är relevant i sammanhanget. Målet vid undersökningar är alltid att sträva efter 
en hög validitet. Det finns olika slags validitet man brukar skilja mellan, begrepps-, 
ekologisk- intern- och externvaliditet. Denna uppsats fokuserar på externvaliditet. 
Externvaliditet handlar huruvida resultatet i denna uppsats kan generaliseras.27 I denna 
uppsats är validiteten relativt hög då teori och intervjufrågorna är kopplade till 
varandra. Syftet har hela tiden legat i bakhuvudet på uppsatsskribenterna och har 
bearbetats allteftersom arbetet har utvecklats. 

26 Bryman, A (2007) s. 43
27 opcit s. 43 ff
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3. Teori och tidigare forskning

I detta kapitel återges de teorier som uppsatsskribenterna anser vara relevanta för 
uppbyggnaden av en förståelse kring uppsatsens problemformulering samt syfte.  
Kapitlet inleds med Turismens paradox som går in på hur det ser ut vad gäller logi  
respektive upplevelser och aktiviteter. Vidare tas Porterkurvan upp för att kunna se 
hur olika anläggningar har valt att nischa sig på marknaden. Slutligen diskuteras  
nätverksteori för att ta reda på hur samarbeten ser ut när det gäller anläggningarnas 
aktivitetsutbud. 

3.1 Turismens paradox
Upplevelsen, i detta fall aktiviteterna på konferensanläggningarna är något som 
fokuseras allt mer på. Kunskapen om upplevelsen anses vara allt mer avgörande för 
att förstå destinationens attraktionskraft som i uppsatsens fall är 
konferensanläggningar. För ett turismföretag är det viktigt att sätta upplevelserna i 
centrum. I detta fall skulle det betyda att undersökningsobjekten bör erbjuda någon 
form av upplevelse. Det är upplevelsen som gör det värt för besökaren att besöka 
platsen eller inte, då de annars lika gärna kunde stanna hemma. Trots detta är det 
upplevelser som genererar mindre intäkter än mat och logi, vilket resulterar i denna 
paradox. Det avgörande blir därför att erbjuda en uppskattad upplevelse som kan 
värderas högre till ett pris.28 

Denna modell har valts för att kunna lyfta fram konferensanläggningarnas samarbeten 
som de har för att kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud till slutkunden, det vill säga 
konferensdeltagaren. Det krävs helhetsupplevelse idag för att konkurrera med andra 
konferensanläggningar på marknaden. Inom konferenser är det viktigt för deltagaren 
att ha aktiviteter runt om för att lära känna varandra.29 Det är övernattningar som 
genererar till mest inkomst. 

Turismens paradox innebär som tidigare nämnts att resenärer åker iväg och gör sådant 
som de inte gör hemma, att få uppleva något nytt och att aktiviteterna gör resan 
minnesvärd. Mötet kan tillexempel hållas på företagets eget kontor. För ett företag 
kan det även behövas aktiviteter så som team-building samt ett miljöombyte för att nå 
nyskapande inom ett företag. Paradoxen menar även att människor vill vara med om 
nya upplevelser hela tiden och att dem i en del fall tar dem för givet och därför inte 
vill betala för dessa upplevelser.30 Upplevelser uppstår inte bara på platsen för 
besöket, minst lika viktigt är förståelsen av de upplevelser som är förknippade med 
planeringen av en resa och de upplevelser som uppstår efteråt. Annorlunda 
upplevelser efterfrågas, samtidigt som förväntningar skall uppfyllas.31

28 Kamfjord, G (2002) s. 102
29 Fernström, G (2000) s. 231
30 Kamfjord, G (2002) s. 102
31 ibid
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Figur 2: Turismens paradox 32

Generellt lägger turister mer pengar på logi och mindre på aktiviteter runt omkring. 
Det förväntas att aktiviteterna ska ge resan ett värde för turisten och det bör vara 
något som de inte kan uppleva på hemmaplan. Det behövs därför samarbeten för att 
kunna skapa paketerbjudande som är bra och konkurrenskraftiga till kursdeltagarna.

3.2 Porterkurvan
Porterkurvan beskriver att det finns två sätt att konkurrera. Antingen har företaget en 
dominerande position på en utvald marknad eller så blir företaget bäst inom specifika 
nischer eller segment. I modellen kan det utläsas att medelstora företag har svårt att 
överleva och kan försvinna från marknaden. De stora företagen däremot blir allt större 
och nya småföretag bildas. Medelstora företag på marknaden gör försök att bli 
dominerande på ett visst område men har inte resurser att utföra det. För att överleva 
är nischning på vissa produkter eller tjänster ett måste.33

Undersökningen ämnar använda endast axeln för marknadsandelar i modellen för att 
kunna diskutera hur många marknadsandelar undersökningsobjekten kan ha och hur 
stora de eventuellt kan vara på marknaden. Genom att utgå från att nischade företag 
ligger lågt på skalan marknadsandelar och marknadsledare ligger högt på samma 
skala kan det bevisas att undersökningsobjekten som lades in på kurvan kommer att 
avslöja hur konkurrenskraftiga och stabila de är.34 

Då endast axeln för marknadsandelar undersökts kan inte hela verkligheten 
uppfångas. Endast en uppenbar förståelse om hur dessa undersökningsobjekt förhåller 
sig i ställning till varandra samt hur många marknadsandelar de möjligen kan inneha. 
Modellen ämnar visa att på en skala om graden av nischning innebär det att företaget 
har en stor eller mindre del av marknaden. Modellen visar även att ett nischat företag 
som tar marknadsandelar riskerar att hamna i ”säcken” och behöver då anpassa 

32 Kamfjord, G (2002) s. 101
33 Fernström, G (2000) s.114 ff 
34 ibid
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utbudet till specifika marknadssegment eller ta fler marknadsandelar genom att bredda 
sitt utbud.35

Det kan spekuleras i att när ett nischat företag tar fler marknadsandelar och fler 
aktörer hänger på trenden så är de då inte längre är ett nischföretag utan en i mängden. 
Marknaden växer eventuellt inte utan företagen får dela på den marknaden som 
efterfrågar vad de erbjuder. De befinner sig då längst ner i ”säcken” på Porterkurvan. 
De företag som är marknadsledare har anpassat sitt utbud till efterfrågan och har högst 
sannolikt andra kostnadsförmåner som till exempel lägre inköpspris från leverantörer 
på råvaror då företaget kan beställa stora mängder vid inköp. För att vara 
marknadsledare innebär det dock mer än låga inköpspriser. Det krävs bland annat att 
företaget har en strukturerad organisation och ett pålitligt nätverk för att kunna 
prestera och underhålla en varaktig ledarposition på marknaden.36 

Man har två möjligheter för att i framtiden öka sin konkurrenskraft:
1. utvecklar en unik strategisk position (strategisk inriktning) 
2. eller så gör man sig känd för en ypperlig servicenivå (serviceinriktning)

Upplevelsen måste alltid förnyas och utvecklas om kunden ska komma åter. 
Konferensanläggningar måste finna sin egen specialitet eller nisch för att skapa sin 
unika marknadsposition.37

Figur 3: Porterkurvan 38

35 Fernström, G (2000) s.114 ff
36 ibid
37 opcit s. 231
38 opcit s. 119
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3.3 Nätverksteori
Det finns personliga och organisatoriska nätverk. Skillnaden är att en organisation har 
ett antal individer inom organisationen som har gemensamma mål och relationerna är 
mer formella.39 Nätverk bygger på relationer mellan företag och individer. En relation 
kräver minst två parter som har någon form av kontakt med varandra. När relationerna 
i sin tur utvecklas, blir mer komplexa och sedan får fler parter så bildas det nätverk. 
Genom samarbetet i ett nätverk bildas en beroenderelation mellan de medverkande 
företagen. De är en del i nätverket och en del av en struktur och måste därför anpassa 
sig efter andra som ingår i nätverket. Målet blir med nätverket blir att skapa en 
totalprodukt för turisterna samt ge en enhetlig bild utåt.40

Runt millenniumskiftet rådde hård konkurrens på marknaden och det gjorde att många 
företag valde nya sätt att stärka sin konkurrenskraft. Ett sätt att uppnå detta var att bli 
medlem i ett nätverk och att samarbeta med andra företag. På detta sätt blev företaget 
också en starkare konkurrent på marknaden. Nätverk innebär att flera företag 
samarbetar för att uppnå fördelar av något slag. Företagen är relaterade till varandra 
på olika sätt genom de olika aktiviteter som förenar dem och de strävar efter att uppnå 
sina mål och tillfredställa sina kunder.41  Nätverk ger en ökning för kundbasen där 
Internet är till stor hjälp. Detta innebär att om små och medelstora företag inte 
samverkar och bildar nätverk så kommer de att förlora marknadsandelar till de stora 
företagen, då de stora företagen får en kostnadsfördel och tar marknadsandelar med 
sina paketerbjudanden.42  

39 opcit s. 20
40 Von Friedrichs Grängsjö, Y (2001)
41 Hultgren, G (2000)
42 Fernström, G (2000) s. 114 ff
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4. Empiri

För att generalisera verkligheten till teorier och för att undersöka om teorierna som 
tagits upp i förgående kapitel verkligen är tillförlitliga har undersökning av fyra 
konferensanläggningar gjorts. En sammanfattning av dessa företag följer i detta  
kapitel. För att ta reda på efterfrågan har även intervjuer med konferensdeltagare 
utförts som redovisas sist i kapitlet.

4.1 Tammsvik
Bakgrund
1921 blev Tammsvik färdigbyggt och tillhörde då Tamms ägo fram till 1940. 
Familjen bodde inte där så länge eftersom de inte trivdes då det spökade. 1987 köptes 
Tammsvik upp och under åren har byggnaderna renoverats och byggts ut.43

Tammsvik var först i världen med bokningar online när det gäller konferensdelen.44

Gästerna stannar mestadels för logikonferenser och tillbringar två dagar med möten 
och har underhållning på kvällarna. Företagen återkommer ofta men då är det olika 
avdelningar på företaget som åker på samma konferens.45

Geografiskt läge
Tammsvik ligger i Upplands Bro som ligger 40 km ifrån Stockholm och 45 km ifrån 
Arlanda flygplats. Det är ungefär 5 km till pendeltågsstationen. Det går även att ta sig 
dit med helikopter. Hägglund som arbetar inom projektledningen på Tammsvik tycker 
att det är lätt att bli lik andra konferensanläggningar som ligger i samma område och 
har samma förutsättningar och säger att det därför är viktigt att utmärka sig på något 
sätt.46

Aktivitetsutbud
Aktiviteter som erbjuds är bland annat  team-hinderbana, träskhinderbana, 
tipspromenad och matlagning med en kock över öppen eld, deltagaren kan bli 
barmästare för en kväll och det finns champagne-, öl-, vin- och chokladprovning. 
Vidare erbjuds aktiviteter som att spela in en egen CD, göra en egen Oscargala och 
film, reda ut kändismord, bygga olika saker såsom lådbil och drake, dansa med 
personer från TV-programmet Let’s dance, köra 4-hjulig MC, vattengymnastik i 
Tammsviks pool och ölbacksklättring. Kunderna kan även beställa temafester där de 
ordnar allt i temats tecken såsom mat, rekvisita och underhållning. Aktiviteterna som 
nämnts är bara ett utdrag ur deras aktivitetsutbud.47 ”Det är viktigt att lyssna på dem 
som bokar och sy ihop ett program samt aktivitetsutbud just efter deras önskemål. Det  
efterfrågas mycket teambuilding. Vi har samarbeten med PULS och Patab för att hela  
tiden kunna ta fram nya aktiviteter och kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud. Vi har 

43 A: www.tammsvik.se (2008-03-06) 
44 Intervju Hägglund (2008-04-14)
45 ibid
46 ibid
47 B: www.tammsvik.se (2008-03-06) 
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även samarbete med Mötesfabriken som anordnas teatrar och olika uppdrag som till  
exempel att lista ut kändismord.”48

Konferensutbud
Olika rum och miljöer har byggts upp för att skapa annorlunda idéer och nya 
infallsvinklar, och det drar upp kreativiteten från de fyrkantiga rum som den hålls 
inspärrad i. Tammsvik har en tanke bakom varje rum. Praktiska tillbehör som behövs 
där under en konferens erbjuds. Whiteboards finns på hela väggarna i rummen och 
dessa är upplysta. Tillgång till TV-spel, PC-kanon med mera finns också. Exempel på 
rum är bollhavet, stranden och vilorummet som visas nedan.49

Figur 4: Bilder på Tammsvik 50

4.2 Clarion Hotel Sign
Bakgrund
Clarion Hotel Sign som öppnade i februari 2008 är Stockholms största hotell med 558 
rum. Clarion Hotel Sign tillhör Choice kedjan som marknadsför 160 hotell runt 
Norden och baltländerna.51 Clarion Hotel Sign har fokuserat på designen, där olika 
kända designers har inrett olika våningsplan.52

Geografiskt läge 
Clarion Hotel Sign ligger centralt, cirka fem minuters promenad från Stockholms 
Centralstation.53

Aktivitetsutbud
Clarion Hotel Sign erbjuder inte aktiviteter i samband med konferensmötet. Däremot 
har de samarbeten med företag för att kunna ge tips och idéer till konferensdeltagaren. 
”Vi samarbetar bland annat med Thomas Event och Design då de har samma 
grundvärderingar som vi. Det är viktigt då vi ger ett helhetsintryck ut mot kunden.  
Aktiviteterna runt om mötet förknippas med oss också.” säger Avramovic som är 
Meeting och Planning Manager på Clarion Hotel Sign. Hon berättar vidare att många 
företag har sina egna arrangörer för aktiviteter och ofta i form av Eventbolag. Dessa 
ordnar evenemang och aktiviteter vid sidan om mötet.54

Konferensutbud
Clarion Hotel Sign erbjuder konferens med rätt teknisk utrustning och professionellt 
genomförande med en kapacitet på 1220 gäster. Clarion Hotel Sign har samarbete 

48 Intervju Hägglund  (2008-04-14)
49 C: www.tammsvik.se (2008-03-06)
50 ibid
51A:  www.choicehotels.no/sv/(2008-04-18)
52 Intervju Avramovic (2008-04-16)
53 A: www.choicehotels.no/sv/(2008-04-18)
54 Intervju Avramovic (2008-04-16)
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med ett teknikföretag som hjälper till vid uppstart av konferens. Detta även om 
kursdeltagren har med sig egen tekniker. Lokalerna rymmer 20-240 personer och 
bankettsalen upp till 700,55 exempel på dessa visas i bildform nedan. Med en 
webtjänst erbjuder hotellet ett förhandsbesked om beläggning för möten de närmaste 
tolv månaderna.56 Clarion Hotel Sign har inrett Selma CitySpa på hotellets tak och 
erbjuder gym, pool, bastu med mera samt en exklusiv möteslokal, Chambre Separé.57

 

Figur 5: Bilder på Clarion Hotel Sign 58

4.3 Rica Talk Hotel
Bakgrund
Rica Talk Hotel startades och ägs av Stockholmsmässan och tillhör hotellkedjan Rica 
Hotel. Hotellet är relativt nytt och öppnades den 23 maj 2006. Hotellkedjan Rica 
Hotels är aktiv i Norge och Sverige och har över 90 hotell. Kedjans signum är: det 
goda värdskapet.59 Konferenshotellet är ett höghus på 72 meter med 18 våningar och 
därmed det trettonde högsta höghuset i Sverige. Rica Talk Hotel ligger bredvid 
Stockholmsmässan där det finns bra kommunikationer. 60 

Geografiskt läge
Rica Talk Hotel finns söder om Stockholms innerstad och är beläget i Älvsjö. Med 
pendeltåget tar det nio minuter att ta sig till Stockholms Central station.61

Aktivitetsutbud
Hotellet erbjuder i dagsläget inga aktiviteter och har därmed inga samarbeten inom 
aktivitetsutbudet. Efterfrågar kunden något kommer hotellet med tips och idéer på 
olika evenemang som finns inne i Stockholms City, men något samarbete finns inte 
med arrangörer där. Rica Talk Hotel är ett relativt nystartat hotell och de som arbetar 
på konferensavdelningen har varit anställda ungefär en månad. På intervjun berättade 
Larsson, som är Marketing & Communications Manager på Rica Talk Hotel att det 
just nu arbetas med att ta fram paketlösningar som är inriktade på temat som de har på 
Stockholmsmässan och som även är årstidsinriktade. Under båtmässan bygger 
Stockholmsmässan upp Rica Talk Hotels reception och entré efter ett båttema. Även 
menyn formas efter temat och det erbjuds rätter från havet.62 

55 B: www.clarionsign.se (2008-03-08)
56 C: www.clarionsign.se (2008-03-08)
57 D: www.selmacityspa.se (2008-03-08)
58 www.rica.se/talk (2008-03-08)
59A:  www.rica.se (2008-04-18)
60 www.rica.se/talk (2008-03-08)
61 ibid
62 Intervju Larsson (2008-04-29)
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Konferensutbud
Rica Talk Hotel har en konferenskapacitet för 1 342 personer och 13 olika 
konferenslokaler. Då de ligger intill Stockholmsmässan finns det även tillgång till 70 
lokaler totalt. Tillsammans kan Talk och Stockholmsmässan ta emot 15 000 personer. 
De erbjuder professionell hjälp med allt från planering till genomförande med 
personlig service. Inom konferens erbjuds säljmöten, kick-offs, events, 
relationsbyggande och seminarium. Talk är utrustat med teknisk service, podium, 
scener, talarstolar, videokanoner med mera.63 Exempel på en del konferensrum visas 
nedan.

Figur 6: Bilder på Rica Talk Hotel 64

4.4 Yasuragi Hasseludden
Bakgrund
Hasseludden har funnits sedan 1972 och byggnaden mäter drygt 20 000 kvm. LO 
bedrev en kursverksamhet där i cirka tio år och i tjugo år fungerade anläggningen som 
en skola. Våren 1997 öppnade det nya Yasuragi Hasseludden. Byggnaden är ritad av 
den japanska arkitekten Yoji Kasajima, och är gråbrun och långsmal. Hela 
anläggningen utgår ifrån ett asiatiskt tema.65 Yasuragi samarbetar med olika 
bokningsportaler däribland Svenska Möten, Bokningsbolaget, SKD och 
Konferenspoolen. Anläggningen har mest logigäster men dagkonferenser blir allt 
vanligare. De har även märkt att konkurrensen hårdnat.66 Yasuragi Hasseluddden 
tillhör hotellkedjan Choice, något som inte påpekas vare sig på hemsidan eller vid 
intervju med Lundholm. Denna information gavs vid intervju med Clarion Hotel Sign 
som ingår i samma kedja.67

Geografisk läge
Yasuragi ligger beläget nära Saltsjön med utsikt över Höggarnsfjärden. Från 
Stockholm central tar det 20 minuter att åka bil till Yasuragi, det går även buss och 
båt vilket tar 40 respektive 30 minuter.68 Det pågår just nu en diskussion att påbörja 
ett samarbete med Skeppsholmen Spa, en spa-anläggning som ligger i närheten. 
Planerna är då att tillsammans erbjuda en buss som går från city terminalen i 
Stockholm till Yasuragi och Skeppsholmen på morgonen för att sedan åka tillbaka på 
kvällen. Genom detta tänkta samarbete skulle båda företagen på ett enkelt sätt erbjuda 
kunderna lättillgänglig transport.69

63 www.rica.se/talk (2008-03-08)
64 ibid
65 www.yasuragi.se (2008-03-07)
66 Intervju Lundholm (2008-04-24)
67 Intervju Avramovic (2008-04-16)
68 www.yasuragi.se (2008-04-19)
69 Intervju Lundholm (2008-04-24)
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Aktivitetsutbud
Yasuragi har tagit vägledning utifrån feng sui som är en femtusen år gammal filosofi 
hur omgivningen påverkar välbefinnandet. Anläggningen utger sig för att vara en 
plats för stillhet och harmoni där gästerna kan varva ner. De erbjuder olika aktiviteter 
och program som japanska bad, avslappnande massage, behandlingar och 
energigivande aktiviteter. Som mötesgäst har man möjlighet att välja en fri 
gruppaktivitet som do in, gående meditation eller gi gong. Det går även att välja till 
ett antal olika aktiviteter, allt i ett japanskt tema samt olika mat och dryckers 
provningar.70 Aktiviteterna som erbjuds utförs för det mesta utomhus då tillsammans 
med företaget Aktivitetsgruppen i Norrköping. Efter jul lanserades ett nytt koncept 
som går ut på att gruppen får ett varsitt SMS under konferensen där de blir uppdelade 
i lag och får sedan fler SMS med olika uppgifter som ska lösas. Detta är tillsammans 
med företaget Green hat People. Yasuragi Hasseludden har även ett samarbete med 
två konsulter som hjälper till att skapa sammanhållning inom gruppen om så önskas.71

Konferensutbud
Det finns trettio möteslokaler i olika storlekar som möbleras efter önskemål där den 
största rymmer 450 personer samt två japanska restauranger. Då uttrycket möte 
betyder en chans enligt japanska teceremonin har Yasuragi anammat detta som 
utgångspunkt för varje möte. Yasuragi har något som kallas Yasuragi Academy som 
utgår ifrån att hjälpa företag och organisationer att utvecklas på djupet genom att 
frigöra människors kraft och kunskap. 72 Lundholm som är Konferens & Möteschef på 
Yasuragi anser att kunderna väljer Yasuragi främst för att de är tillgängliga sen för 
aktiviteterna och sist för konferensrummen. Till exempel är konferensrummen en 
aning omoderna men håller på att rustas upp.73 Nedan visas ett antal av Yasuragis 
konferensrum.

Figur 6: Bilder på Yasuragi Hasseludden 74

4.5 Konferensdeltagarna
För att ta reda på vad som efterfrågas av konferensanläggningar har fem intervjuer 
med olika konferensdeltagare genomförts. Här redovisas en sammanfattning av svaren 
från respektive företag. 

4.5.1 Lantbrukarnas riksförbund
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) bokar i 9 fall av 10 konferenserna själva av någon 
inom förteget. Är det någon större konferens anlitas bokningsbolag. Det råder en stor 
förväntan på konferensanläggningen då det som efterfrågas är helhetskonceptet där 

70 www.yasuragi.se (2008-03-07)
71 Intervju Lundholm (2008-04-24)
72 www.yasuragi.se (2008-03-07)
73 Intervju Lundholm (2008-04-24)
74 www.yasuragi.se (2008-03-07)
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allt skall fungera som bra teknik, god kost och logi samt god servicekänsla. Allt från 
whitebordpennor till maten skall fungera smidigt. Den bästa konferensanläggningen 
är enligt Humbles och Thorssons mening Sånga-Säby, som dessvärre inte tas upp i 
denna uppsats. Detta för att Sånga-Säby är en kliamtneutral anläggning det vill säga 
deras mat, boende och tjänster skall ha en minimal miljöpåverkan. Den viktigaste 
aspekten när en konferens bokas är tillgängligheten sen kommer aktiviteter kring 
konferensen och sist konferensrummen. Miljöasaspekten är viktig för LRF. 
Konferensformen är oftast logikonferenser. Anledningen till att konferenserna hålls är 
främst i utbildningssyfte.75 

4.5.2 Sälj och Marknadsutveckling AB
Sälj och Marknadsutveckling AB (SMAB) använder sig inte av några konferenspooler 
för sina bokningar av konferensanläggningar. Det är personalchefen, säljchefen 
alternativt assistenten som bokar företagets konferenser. Ungefär 90 procent av 
företagets konferenser är logikonferenser. Företaget väljer ofta samma 
konferensanläggning till olika kunder och vid olika tillfällen. SMAB håller 
konferenser för personlig utveckling. 76

Det som SMAB tittar på och värderar högt är att det ska vara lätt att gå mellan olika 
hus och byggnader. Det ska till exempel vara lätt att ta sig mellan sovrummet och 
konferenslokalen. Att parkering ligger i närheten är också av stor betydelse. En fördel 
är att konferensdeltagarna är vana vid miljön och normer som används i miljön. Det 
ska vara bra service, bra luft, maten ska vara anpassad för gästerna och det ska vara 
lätt att ta sig till konferensanläggningen med bil. Aktiviteter som efterfrågas och 
värdesätts av SMAB är biljard, bastu, olika typer av grupparbeten, bad, upplyst 
motionsspår, mord på herrgård och team-building. I konferenslokalerna ska det finnas 
trådlöst Internet, bra högtalarsystem, projektorer, bra luft, högt i tak och riktiga golv.77 

Såstaholm använder de flera gånger då de har bra service och fantastisk frukost. Det 
finns personliga konferensrum som är olika utformade. Det som är negativt är att de 
har många dagskonferenser vilket kan störa. Södertuna Slott i Gnesta är en annan 
konferensanläggning som de uppskattar då den har stil och alla grupper har sin 
avdelning. Det finns tillgång till löparbana och personalen är tillmötesgående och 
kommer ihåg en.78 

4.5.3 HL-Display AB 
Bra läge och service samt bra standard på mat och lokaler efterfrågas från 
konferensanläggningen. Aktivitetsutbudet är mindre viktigt då aktiviteter oftast 
ordnas separat och då via exempelvis eventbolag. Prisnivån måste också passa 
budgeten för just den konferensen och de vill hitta det speciella som skiljer denna 
konferens från de tidigare. I princip bokar alltid HL-Display AB logikonferenser, då 
de sällan träffas hinner de inte med allt på en dag. Kvällsaktiviteterna är minst lika 
viktiga som dagsprogrammet, om inte viktigare, eftersom det är det som deltagarna 
brukar minnas. Aktiviteterna ska gärna passa ihop med anläggningen med ett varierat 

75 Intervju Humble, Thorsson (2008-05-05)
76 Intervju Silfving (2008-04-28)
77 ibid
78 ibid
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och unikt utbud av mentala och fysiska aktiviteter samt underhållning. Vinprovning är 
inte unikt och känns som en nödlösning för att man måste göra något. 79

Trådlöst bredband på hela stället är ett måste men finns inte på alla ställen. Tekniker 
som hjälper till i konferenslokalen och som stämmer av att allt fungerar måste finnas 
på anläggningen. Bra restaurang och vinkällare samt bar måste också finnas. Det 
krävs också att konferensanläggningen är flexibel och inte bara erbjuder 
standardtjänster.  I första hand efterfrågar HL-Display AB tillgängligheten, sen 
konferensrummen och sist aktiviteter runt om konferensen. Om konferens är för hela 
företaget bokar marknadschefen och försäljningschefen bokar om det är säljkonferens. 
eventbolag tar hand om större konferenser där HL-Display AB vill ha aktiviteter då 
det lönar sig att betala eventbolag eller konferenspoolen istället för att lägga ner den 
tiden själva. Ny konferensanläggning bokas alltid för omväxlings skull. 80 

4.5.4 Vendator
En konferenslokal ska enligt Nordkvist vara välutrustad med fungerande och enkel 
teknik. Det ska finnas projektor, OH, högtalare, dvd, video och mikrofoner. Det som 
efterfrågas hos konferensanläggningar är den geografiska placeringen och 
tillgängligheten, säger Nordkvist. Det som är viktigt är helheten som inkluderar bland 
annat aktiviteter och boende samt att anläggningen ska dessutom ”passa för  
behovet”81. Om företaget erbjuder mat, dryck och aktiviteter är detta viktiga faktorer 
om de söker sådana. Vendator väljer dagskonferenser eller logikonferenser beroende 
på syftet. Deras syfte kan vara team-building och då efterfrågar de sådana aktiviteter. 
Även biljard, dart eller annan förströelse kan fungera bra. Det som prioriteras vid 
bokning av konferenser är främst tillgängligheten, sen konferensrummen och 
aktiviteter runt om konferensen sist av dessa tre. Oftast är det projektledaren på 
företaget Vendator som bokar konferenser. De anlitar ibland konferenspoolen eller 
Eventbolag. Återbesök till konferensanläggningar bokar Vendator väldigt sällan även 
om de varit mycket nöjda. Vissa frukostkonferenser har upprepande bokats på SF 
Sergel.  Detta på grund av läget, priset och att det finns ”ett begränsat antal  
likvärdiga lokaler i city”. 82

79 Intervju Larsson (2008-04-29)
80 ibid
81 Intervju Nordkvist (2008-05-02)
82 ibid
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5. Analys

I detta kapitel ges en analys av de olika konferensanläggningarna och 
kursdeltagarnas åsikter. Kapitlet är uppbyggt utifrån de olika teorierna samt det  
underlag som ges i empirikapitlet. 

5.1 Turismens paradox
Enligt konferensanläggningarna är det i dagsläget flest logikonferenser som anordnas. 
Detta stämmer även överens med svaren vi fått från kursdeltagarna. Att lägga mycket 
pengar på logi och konferens verkar vara av stor vikt. Aktiviteter runt omkring 
efterfrågas och det förväntar kursdeltagarna sig att konferensanläggningen eller 
eventbolag ordnar efter deras önskemål. En viktig aspekt under konferensen är 
utrustningen som till exempel trådlöst bredband och teknik. Dessa föremål får mötet 
att fungera samt och är det som kursdeltagarna poängterar i intervjuerna som mycket 
viktigt för mötet. Det finns inte någon specifik fråga angående teknik i intervjuerna 
men detta nämnts ändå av kursdeltagarna. När en konferensdeltagare bokar in en 
konferens så förväntar de sig att tekniken finns tillgänglig och att den ingår i priset. 
Det är inget som man vill betala extra för. På en konferens vill kursdeltagarna uppleva 
något som är annorlunda, som är väldigt bra, samtidigt förutsätts de att det ska vara 
ungefär så som man förväntar sig. Om endast mötet är syftet kan konferensdeltagarna 
i princip lika gärna stanna över dagen eller ordna konferenser i företagets egna 
lokaler. Med aktiviteter som erbjuder konferensdeltagarna upplevelser och 
helhetslösningar ges anledning till övernattning. 

5.1.1 Tammsvik
Tammsvik ligger en bit utanför Storstockholmsområdet. Det geografiska läget gör att 
kursdeltagarna har svårare att på egen hand hitta på aktiviteter och underhållning. 
Tammsvik lyssnar på kursdeltagarnas behov och önskemål och syr tillsammans med 
sina samarbetspartners ihop ett aktivitetspaket för kursdeltagarna. I intervjuerna har 
det framkommit att aktiviteter är mycket viktiga då det efterfrågas främst när det 
gäller logikonferenserna. Hägglund på Tammsvik berättade att det är många som 
efterfrågar team-building aktiviteter. Liknande svar fick vi även från intervjuerna med 
kursdeltagarna.    

5.1.2 Clarion Hotel Sign
Clarion Hotel Sign har en fördel eftersom de ligger centralt i Stockholm. Det var fyra 
av de tillfrågade kursdeltagarna som anser att tillgängligheten är mycket viktig. 
Deltagarna kan i och med det själva lätt hitta aktiviteter och underhållning 
runtomkring. Clarion Hotel Sign har samarbeten med både konferenspooler och 
eventbolag för att kunna erbjuda kursdeltagarna aktiviteter. 

5.1.3 Rica Talk Hotel
Rica Talk Hotel ligger centralt, det tar nio minuter med pendeltåg till Stockholms 
Central. Tillgängligheten prioriteras av Vendator, LRF samt HL-Display AB. Som 
framkommit tidigare så är det viktigt för kursdeltagarna att det finns aktiviteter 
runtomkring. Detta är något som Rica Talk Hotel idag arbetar med. De har samarbete 
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med Stockholmsmässan som ligger precis intill och har olika teman beroende på vad 
det är för mässa som är just då.    

5.1.4 Yasuragi Hasseludden
Yasuragi Hasseludden ligger cirka 20 minuter med bil ifrån centralstationen i 
Stockholm. I intervjun med SMAB nämner Silfving att det är viktigt att 
kursdeltagarna lätt kan ta sig mellan sovrum och konferensanläggning samt att det är 
nära till parkering. Yasuragi Hasseludden har allting nära till hands och har byggt 
gångar mellan byggnaderna så att det ska vara lätt att ta sig emellan. 
Konferensanläggningen ligger relativt nära Storstockholm men också mycket nära 
naturen. Det drar de nytta av när de väljer sitt aktivitetsutbud som de har både 
utomhus och inomhus. I bakgrunden nämndes att Fernström trodde att 
dagskonferenser kommer att öka. Detta fick vi en indikation på i intervjun med 
Yasuragi Hasseludden men det är inget som märktes av bland de övriga 
konferensanläggningarna. 

5.2 Porterkurva
Informationen som insamlats vid intervjuer kopplas här ihop med Porterkurvan för att 
beskriva graden av nischning och hur marknaden för respektive anläggning ser ut vid 
tidpunkten för undersökningen.

5.2.1 Tammsvik
Anläggningens ständiga utveckling tyder på en medvetenhet när det gäller 
konkurrensen från andra konferensanläggningar. De vill inte riskera att hamna i 
”säcken” om konkurrerande anläggningar kopierar deras innovativa och flexibla 
koncept. Företaget har ett välstrukturerat nätverk av samarbetspartners för 
aktivitetsutbud vilket innebär att de har möjlighet att behålla sin marknadsposition.
De befinner sig på framfronten för erbjudanden av innovativa konferenser. 
Konferensanläggningen kan dra nytta av att de geografiskt sett ligger en bit ifrån 
Stockholm. Det kan medföra längre konferenser och ger då ett mervärde som 
Fernström diskuterar. Anläggningen tjänar naturligtvis mer på att deltagarna stannar 
längre och lägger mer på logi, mat och aktiviteter. I sin tur leder detta till att 
Tammsvik kan utveckla sin verksamhet och skapa ännu fler samarbeten för att utöka 
sitt aktivitetsutbud. På så sätt tjänar konferensdeltagarna, samarbetspartnerna och 
naturligtvis Tammsvik på konceptet. 

5.2.2 Clarion Hotel Sign
Hos fyra av konferensdeltagarna har Clarion Hotel Sign en dominerande position på 
konferensmarknaden då de finnas centralt i Stockholms city. De fokuserar på att 
erbjuda utomordentliga konferenslokaler. Clarion Hotel Sign har inget annorlunda 
tema vad det gäller konferenser men har tänkt på designen och har låtit olika kända 
designers inrett olika våningsplan. De har samarbete med aktörer, som är specialister 
inom sina områden för att kunna erbjuda besökarna ett bredare utbud av bland annat 
aktiviteter. Dessa samarbeten utgör ett pålitligt nätverk som tillåter Clarion Hotel Sign 
att erbjuda högsta möjliga kvalitet på både konferenser och aktiviteter runt om 
konferenserna. Genom detta strategiskt inriktade arbetssätt kan de öka sin 
konkurrenskraft. 
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5.2.3 Rica Talk Hotel
Rica Talk Hotel ingår i kedjan Rica Hotels. Hotellet nischar sig som konferenshotellet 
som ägs och tillhör Stockholmsmässan. Deras inredningsteman och menyer anpassas 
till pågående mässa. Det geografiska läget som är bredvid Stockholmsmässan bidrar 
till hotellets många och uppbokade konferenser. Både Nordkvist från Vendator, 
Larsson från HL-Display AB och Huble och Thorsson från LRF nämnde i 
intervjuerna att läget och tillgängligheten är det viktigaste för deras företag. 
Anläggningen har mindre erfarenhet av konferenser då de vid tidpunkten för 
undersökningen varit verksamma endast lite över två år sedan öppningen. 
Konferenshotellets samarbete med Stockholmsmässan bidrar till stor del till deras 
framgångar då de kan dra nytta av varandras kunder och konferenslokaler. De har en 
nischning som andra konferensanläggningar inte kan konkurrera med då Rica Talk 
Hotel ingår i samma nätverk som Stockholmsmässan. 

5.2.4 Yasuragi Hasseludden
Yasuragi har nischar sig med ett unikt japanskt tema på anläggningen. De ingår i 
Choice Hotels såsom Clarion Hotel Sign men använder inte det i sin marknadsföring. 
En aspekt av detta kan vara att de väljer att inte ge deras kunder en förutfattad mening 
om vad de kan förvänta sig då de vet att deras besök är på ett Choice Hotel. 
Konferensanläggningen har en framträdande nischad position på marknaden. Nya 
konkurrenter dyker ständigt upp som anläggningar med modern teknisk utrustning. 
Vid tidpunkten för undersökningen renoverar Yasuragi och ser över den tekniska 
utrustningen i konferensrummen. Teknisk utrustning i konferensrum tas förgivet i 
dagens läge, enligt marknadschefen för HL-Display AB. För att inte hamna i ”säcken” 
i Porterkurvan är den tekniska upprustningen ett välgrundat utförande.  

5.3 Nätverk
Exempel på företag som blir allt större är hotellkedjor som till exempel Scandic och 
Choice. Hotell och konferensanläggningar kommer att bli framtidens paketerare som 
sätter ihop helhetserbjudanden till kunderna. De mindre företagen satsar på att vara 
unika och personliga då de ofta äger verksamheten själva. De bekymrar sig därför 
också endast för den egna verksamheten och ser ibland inte fördelarna med nätverk.
Nätverk ger en ökning för kundbasen där Internet är till stor hjälp för detta. Detta 
innebär att om små och medelstora företag inte samverkar och bildar nätverk så 
kommer de att förlora marknadsandelar till de stora företagen, då de stora företagen 
får en kostnadsfördel och tar marknadsandelar med sina paketerbjudanden.

5.3.1 Tammsvik
Tammsvik är ett organisatoriskt nätverk med relativt många samarbetspartners för att 
erbjuda en helhetsupplevelse där aktörerna är specialister inom sin respektive 
områden inom nätverket. Anläggningen fungerar i detta fall som huvudaktör i 
nätverket. Alla inblandade i nätverket samarbetar för att uppnå samma mål, nämligen 
en konkurrentkraftigare marknadsposition. Leverantörerna av de olika tjänsterna är 
dock utbytbara med liknande företag men utan Tammsvik skulle detta unika 
konferenserbjudande inte existera. Därmed kan Tammsvik välja vilka 
samarbetspartner de vill ha. Vad som kan spekuleras är att de inte ligger centralt i 
Stockholm och behöver därför eventuellt ett annorlunda erbjudanden för att locka sina 
besökare. En dagskonferens kan utföras snabbare och vara mer tillgänglig på ett mer 
centralt läge än i Bålsta. Anläggningen Tammsviks samarbeten med aktörer för utbud 
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av aktiveter kan eventuellt vara en bidragande orsak till att de till större delen har 
logikonferenser. 

5.3.2 Clarion Hotel Sign
Konkurensfördelen att Clarion Hotel Sign har ett väletablerat varumärke och har 
genom Choicekedjan ett stöd i form av skyddsnät här ingår även tillgången till 
Choices kunddatabas. Anläggningens utvalda samarbetspartners måste ha samma 
värderingar då de tillsammans representerar hela upplevelseprodukten. Ett starkt och 
pålitligt nätverk är en förutsättning för en hållbar framträdande position på 
marknaden. Clarion Hotel Sign har ett välutvecklat koncept där strukturerat och 
organiserat nätverk ingår för att erbjuda bästa möjliga konferens. Valet av 
samarbetspartners för aktivitetsutbud är ett välgrundat beslut då Choice tidigare har 
haft ett samarbete med Thomas Event och Design. Detta medför en trygghet för 
Clarion Hotel Sign, och även Thomas Event och Design då varje part vet vad de kan 
förvänta sig av samarbetet. Det finn även ett samarbetet med teknikföretag som 
hjälper till med tekniken under konferenser. Ytterligare positiv effekt kan vara att 
även konferensdeltagare upplever detta som tryggt och stabilt. Närheten till 
Stockholms innerstad som har ett rikligt utbud av kultur, nöjen, restauranger och 
nattliv och befinner sig precis utanför. 

5.3.3 Rica Talk Hotel
Rica Talk Hotel ingår i två relativt stora organisatoriska nätverk, Rica Hotel samt 
Stockholmsmässan som äger och styr anläggningen. Anpassning till båda nätverkens 
strukturer och regler är ofrånkomliga men nätverken bidrar till relativt stor del till det 
höga antalet besökare. Stockholmsmässans geografiska närhet spelar stor roll för 
anläggningen då deras samarbete kontinuerligt genererar till ett relativt stort antal 
konferenser. Rica talk Hotel har även tillgång till Rica Hotels kunddatabas vilket de 
kan dra nytta av. På intervjun berättade Larsson, som är Marketing & 
Communications Manager på Rica Talk Hotel att de arbetar just nu med att ta fram 
paketlösningar som är inriktade på temat som de har på Stockholmsmässan och som 
även är årstidsinriktade. Under båtmässan bygger Stockholmsmässan upp Rica Talk 
Hotels reception och entré efter ett båttema. Även menyn formas efter temat och det 
erbjuds rätter från havet.

5.3.4 Yasuragi Hasseludden
Det samarbete som Yasuragi Hasseludden har med kedjan Choice Hotels kan antas ha 
sina fördelar bland annat i form av Choice kunddatabas. Antagningar kan göras om att 
anläggningen använder sitt medlemskap i nätverket som endast stöd av diverse 
anledningar. Samarbetet är inget som konferensdeltagare får ta del av då anläggningen 
inte marknadsför sin tillhörighet till hotellkedjan. Om besökarna förväntade sig en 
anläggning som ett hotell från kedjan Choice skulle de eventuellt bli överraskade då 
anläggningen varken ser ut som ett hotell från Choice eller erbjuder liknande 
konferenser som dem. 

De planerade samarbete med Skeppsholmens Spa kan anses som nytänkande då två 
etablerade konferensnätverk kombinerar sina resurser. Yasurgi känner av en trend av 
ett ökat antal dagskonferenser. För att tillgodose denna trend utifrån deras geografiska 
läge är detta bara positivt då planer finns för detta samarbete. Anledningen till att 
Yasuragi Hasseludden inte följer Choice kedjans koncept fullt ut spekuleras kan att de 
vill vara ett nischat företag som inte sammanfattas med kedjans varumärke.
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6. Resultat

För att lättare kunna navigera mellan teorierna har uppläggningen satts i samma 
ordningsföljd som i teorikapitlet. Resultatet grundar sig på information som erhållits  
via intervjuerna med respektive undersökningsobjekt. 

6.1 Turismens paradox
Som nämnts ovan i teorikapitlet innebär turismens paradox att det läggs mest pengar 
på logi när turister är ute och reser. Konferensanläggningarna koncentrerar sig i första 
hand på logi och möten. För att ge kursdeltagarna bra upplevelser så skapar 
konferensanläggningarna nätverk och samarbeten med andra företag. Det handlar om 
att skapa paketlösningar och att kunna erbjuda det som konferensdeltagarna 
efterfrågar. Samarbeten finns överallt i olika former inom konferenser vilket också 
visar att tjänsten respektive upplevelsen måste göras riktigt bra för nå framgång och 
tjäna på upplevelserna. Genom att koncentrera sig på en mindre del inom ett 
paketerbjudande gentemot kursdeltagarna kan företagen tillsammans ge 
kursdeltagarna en bra helhetsupplevelse. Att konferensanläggningarna koncentrerar 
sig på mötet och är professionella inom konferens samt teknik och överlåter 
aktiviteter som kan vara mycket brett till någon annan aktör gör att professionalitet 
kan bibehållas gentemot kund. 

6.1.1 Tammsvik
Tammsvik är en herrgård som satsar på sina aktiviteter och då främst på team-
buildning. De har flest logikonferenser då kursdeltagarna stannar i genomsnitt två 
dagar. Samarbeten finns med ett flertal olika partners inom olika områden för att 
kunna erbjuda precis det som kursdeltagarna efterfrågar. ”Vi har allt ifrån team-
buildningaktiviteter till MC-safari med mera. Vi lyssnar på vad kunden efterfrågar 
och syr ihop det efter deras önskemål. Vi kan även komma med förslag inom olika 
områden.” berättar Hägglund som är projektledare på Tammsvik.83. 

6.1.2 Clarion Hotel Sign
Clarion erbjuder inte aktiviteter i samband med konferensmötet. Däremot har de 
samarbeten med företag för att kunna ge tips och idéer till konferensdeltagaren. ”Vi 
samarbetar bland annat med Thomas Event och Design då dem har samma 
grundvärderingar som vi. Det är viktigt då vi ger ett helhetsintryck ut mot kunden.  
Aktiviteterna runt om mötet förknippas med oss också.” säger Avramovic som är 
Meeting och Planning Manager på Clarion Hotel Sign. Hon berättar vidare att många 
företag har sina egna arrangörer för aktiviteter och detta i form av eventbolag. Dessa 
ordnar evenemang och aktiviteter vid sidan om mötet.

6.1.3 Rica Talk Hotel
Med hjälp av Stockholmsmässans nätverk, där Rica Talk Hotel ingår är anläggningen 
välbesökt med konferensdeltagare från diverse mässor och kongresser. Anläggningens 
framtida samarbeten med aktivitetsaktörer kommer att ge konferensdeltagarna 
helhetsupplevelser med aktiviteter som kommer att ha samma tema som 
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konferenserna. Detta innebär att Rica Talk Hotel skapar ett nätverk för aktiviteter där 
de själva är huvudaktören och där anläggningen kommer att ha kontroll över vilka 
andra aktörer som ska ingå i nätverket. Närheten till Stockholm City med kultur, 
nöjen, restauranger och nattliv är på nio minuters avstånd kan ha varit en anledning 
till att de inte har erbjudit aktiviteter i samband med konferenser. 

6.1.4 Yasuragi Hasseludden
Yasuragi har ett nytt koncept inom aktiviteter. Ett mobilföretag kontaktade Yasuragi 
och presenterade en ny tjänst. Innan konferensen samlas samtliga konferensdeltagares 
mobilnummer in. Under konferensen får sedan deltagarna ett antal meddelande via 
telefonen med olika uppdrag som de ska utföra med andra konferensdeltagare. Endast 
kursledaren vet vad som kommer att hända. Yasuragi har olika paket och i dem så 
ingår olika aktiviteter. Aktivitetesutbudet bestäms av spachefen och är så gott som 
samma för konferensdeltagare som för privatgäster.  

Anläggningen har olika samarbeten med olika bokningspooler så som svenska möten, 
bokningsbolaget, SKD med mera. Idag har Yasuragi mest logikonferenser men 
dagskonferenserna blir allt vanligare. Detta visar att Fernström, som nämns i 
bakgrunden, hade rätt i detta fall om att dagskonferenser kommer att öka. För att få 
fler gäster ut till Yasuragi så ska de eventuellt påbörja ett samarbete med 
Skeppsholmen Spa, som är en spa-anläggning i närheten, och gemensamt ha en buss 
som går från city terminalen i Stockholm två gånger per dag. Inom aktiviteter finns 
samarbeten med företaget Green hat People som erbjuder event- och 
marknadsföringslösningar på mobilen.84 

6.2 Porterkurvan
Här blir de fyra konferensanläggningarna analyserade var i Porterkurvan och varför 
de eventuellt kan befinna sig vid tidpunkten för undersökningen. 

6.2.1 Tammsvik
Tammsvik är ett nischat företag som ständigt utvecklar idéer och 
konferenserbjudanden. Denna innovativitet leder till att de inte blir sittande i ”säcken” 
på Porterkurvan om de tar fler marknadsandelar. Deras ständiga utveckling tyder på 
en medvetenhet när det gäller konkurrensen från andra konferensanläggningar. 
Anläggningen verkar förstå att ständigt vara nytänkande, flexibel och innovativ lönar 
sig. 

6.2.2 Clarion Hotel Sign
Clarion Hotel Sign ingår i kedjan Choice Hotels. Clarion Hotel Signs geografiska 
läge, välutförda konferensorganisation med noga utvalt nätverk samt tillhörigheten till 
en större kedja bidrar till att de befinner sig mer i den dominanta delen av 
Porterkurvan, det vill säga på den uppgående delen av kurvan som leder till 
marknadsledare. Konferensanläggningen har anpassat sitt utbud till efterfrågan då de 
lagt fokus på det som de har erfarenhet och kunskap om och hyr sen in andra tjänster 
såsom aktivitetsutbud till andra aktörer som är bäst på sitt område. 
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6.2.3 Rica Talk Hotel
Rica Talk Hotel konkurrerar lite annorlunda än de andra tre anläggningarna då deras 
marknad till större delen består av besökare till Stockholmsmässan. Samarbetet dem 
emellan utesluter inte konkurrerande anläggningar utan riskminimerar anläggningens 
beläggning. Samarbetet är på ett sätt anläggningens nischning. De kan öka sin 
konkurrenskraft genom att erbjuda suverän service samt det planerade 
aktivitetsutbudet i samarbete med lokala arrangörer som Larsson från Rica Talk Hotel 
nämnde. 

6.2.4 Yasuragi Hasseludden
Yasuragi Hasseludden är ett nischat företag. De har vid tidpunkten för 
undersökningen behov av att modernisera sina konferenslokaler med nyare teknisk 
utrustning. Då nya nischade konferenser etableras är det viktig att inte bli stannande i 
”säcken” av Porterkurvan. Anläggningen kommer inom snar framtid att renovera sina 
lokaler och erbjuda nya aktiviteter i samband med konferens. Något som är konstigt är 
att vid intervjun med Yasuragi och på hemsidan står det inget om att de också ingår i 
Choice kedjan.

6.3 Nätverk
De fyra anläggningarna ingår i organisatoriska nätverk och har, eller ska starta inom 
kort egna nätverk för aktivitetsutbud. Samarbeten för erbjudande av konferenser, där 
varje aktör är specialist och koncentrerar sig på sitt område för att tillsammans bidra 
till en totalprodukt med helhetsupplevelser.  

6.3.1 Tammsvik
Att fungera som huvudaktör i nätverket innebär för Tammsvik att de även har stor 
kontroll över vad som konferensdeltagarna har möjlighet att kunna uppleva. Deras 
flexibla arbetssätt ger ett bredare utbud för en marknad som mer och mer själva vill 
bestämma hur, när och vad de vill uppleva på en konferens. I beroendeförhållandet 
mellan aktörerna i nätverket har Tammsvik en fördel då de är huvudaktören i sitt 
nätverk men utan Tammsvik skulle detta unika konferenserbjudande inte existera. 

6.3.2 Clarion Hotel Sign
Clarion Hotel Sign hade redan från starten en konkurrensfördel genom att ingå i 
hotellkedjan Choices organisatoriskt nätverk. Anläggningens geografiska läge kan 
begrundas vara en bidragande faktor till att ett måttligt intresse att själva erbjuda 
aktiviteter då det i detta fall endast skulle betraktas som överflödigt.

6.3.3 Rica Talk Hotel
Rica Talk Hotel startades och ägs av Stockholmsmässan och har i dagsläget inga 
samarbeten inom aktivitetsutbudet. Efterfrågar kunden någon så kommer 
konferensanläggningen med tips och idéer på olika evenemang som finns inne i 
Stockholms City, men något samarbete finns inte. 

6.3.4 Yasuragi Hasseludden
Yasuragi Hasseludden tillhör liksom Clarion Hotel Sign det organisatoriska nätverket 
hotellkedjan Choice. Anläggningens utbud skiljer sig från Choices koncept med att 
erbjuda ett annorlunda japanskt tema och har därmed inte anpassat sig helt efter det 
nätverkets normer och värderingar. Med sitt unika koncept erbjuder de 
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konkurrenskraftiga konferenser med helhetsupplevelser. Anläggningen har däremot 
egna samarbetspartners i form av pålitliga leverantörer av varor och tjänster. För att 
fortsätta konkurrera på konferensmarknaden kommer anläggningen förbättra tekniken 
samt modernisera konferenslokalerna. 
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7. Slutsatser
Som nämnts i bakgrunden kan konferensanläggningar tillhöra en kedja eller ha egen 
profil och bygger då på egen hand upp en image. Clarion Hotel Sign, Rica Talk Hotel 
samt Yasuragi Hasseludden tillhör kedjor. De kan använda sig av kedjornas 
kunddatabas, samarbetsparters samt nätverk. När konferensanläggningar har ett känt 
varumärke vet kursdeltagarna vad de kan förvänta sig av standarden. Detta har 
Clarion Hotel Sign anammat då varje konferens har tillgång till en samarbetsaktör 
som hjälper till med tekniken, som är standard för hotellen i kedjan Choice Hotels. 

Då det finns ett relativt stort utbud av konferensanläggningar i Stockholms län krävs 
det att anläggningarna har erbjudanden som matchar efterfrågan. 
Standarderbjudanden som kan skräddarsys verkar vara en lösning som fungerar för 
både konferensdeltagare och anläggningar. Denna flexibilitet för aktivitetsutbud är 
genomförbar på grund av samarbeten med aktivitetsarrangörer och Eventbolag. Det 
kan konstateras att det är helhetskonceptet som efterfrågas. Allt från bra mat och logi 
samt professionellitet ska fungera. Genom att erbjuda tekniska lösningar med hög 
standard i konferenslokalerna är anläggningarna konkurrenskraftiga. Vid valet av 
anläggning kan en anläggning utan teknisk utrustning enklare väljas bort. Teknisk 
utrustning är en viktig faktor för en anläggning för att finnas med på 
konferensmarknaden då detta i dagens läge tas för givet av konferensdeltagarna.

När konferensanläggningar har ett geografiskt centralt läge kan omgivningens 
aktivitetsutbud attrahera. Anläggningen i sig blir prioriterat sekundärt i valet av 
konferensanläggning då själva destinationen istället blir avgörande. När 
anläggningens läge är mindre centralt behövs ett aktivitetsutbud för att locka kunder 
som efterfrågar helhetsupplevelser i samband med konferenser. Olika former av 
paketlösningar erbjuds av samtliga undersökta konferensanläggningar. 
Logikonferenserna som undersökts erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. 
Logikonferensdeltagarnas syfte är oftast att lära känna varandra, utbildning, team-
building, underhållning eller belöning. Stor del av detta sker utanför 
konferenslokalen. För de som bokar dagskonferenser är själva mötet som sker i 
konferenslokalen viktigare. Tid är en viktig faktor och därför behöver 
dagskonferenser ett mer tillgängligt geografiskt läge än logikonferenser. 
Dagskonferenser hålls därmed oftare på centrala anläggningar och logikonferenser på 
mindre centrala anläggningar.

Logikonferenser generar till mer aktiviteter och anläggningarna har då behov av 
samarbetspartners för detta. De anläggningar som är beroende av samarbetspartners 
för aktiviteter är de som är geografiskt mindre centrala. De mer centrala 
anläggningarna är inte beroende av samarbeten av aktivitetsarrangörer på samma sätt 
då en stad redan har ett aktivitetsutbud att erbjuda. I båda fallen bygger samarbeten på 
ömsesidiga fungerande relationer där förtroende har stor vikt. Clarion Hotel Sign 
nämnde att ett krav för deras samarbetspartners är att de skall arbeta efter samma mål 
och värderingar. Detta är något som kan kännas självklart men påpekades endast av 
Clarion Hotel Sign. 

För att befinna sig på framkant av konferensmarknaden ska anläggningarna ha en 
intressant nischning. Tema är en allt mer framväxande trend då det i dag handlar om 
att nischa sig och sticka ut. Rica Talk Hotel har anammat detta genom genomgående 
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följa det tema som stämmer överens med Stockholmsmässans tema. I Yasuragi 
Hasseluddens fall är inriktningen ett utmärkande japanskt tema, med lugnet i fokus. 
Tammsvik har inte ett enhetligt tema utan anpassar sig utifrån efterfrågan. 
Konferensrummen har däremot byggts upp efter olika teman som bollhav-, 
sandstrand- och whiteboardrummet. Clarion Hotel Sign har fokuserat på design, där 
kända designers har inrett hela våningsplan. De fyra konferensanläggningarna är alla 
framgångsrika med hjälp av olika metoder. Samtliga har specialiserat och inriktat sig 
på olika utbud beroende på geografiskt läge och samarbetspartners samt vilka 
förutsättningar det skapar för anläggningen. 

7.1 Rekommendationer 
Rica Talk Hotel arbetar vid tidpunkten för undersökningen med att få fram ett 
aktivitetsutbud. Även om anläggningen är geografiskt centralt är det betydelsefullt att 
erbjuda kursdeltagarna aktiviteter. En angelägen faktor är att ständigt utvecklas och 
komma med nya innovativa idéer för att behålla sin kundkrets och generera nya 
affärer. Konceptet med tema och paketlösningar vinner i längden. Detta skapar en 
helhetsupplevelse för kunder som besöker både mässan respektive 
konferensanläggningen. En rekommendation kan vara att erbjuda aktiviteter efter 
pågående tema. Handlar mässan om båtar kan besök i skärgården eller till Vasamuseet 
vara uppskattat. Under trädgårdsmässan skulle anläggningen kunna erbjuda besök till 
botaniska trädgårdar och sällsynta biologiska platser där interaktiva upplevelser som 
planteringar och tillverkning av blomarrangemang till exempel skulle kunna 
arrangeras.

Yasuragi Hasseludden har själva tänkt på att rusta upp sina konferensrum då de idag 
skulle anses som omoderna. Bra teknik är ett måste enligt konferensdeltagarna och 
bör därför ständigt uppdateras. Clarion Hotel Sign använder sig av utbildad och 
erfaren samarbetspartner för detta ändamål. Det är viktigt att hela tiden titta och 
utveckla sitt utbud. Yasuragi Hasseludden blev kontaktade av ett företag för en ny 
tjänst, en SMS-aktivitet. Nytänkande och kreativitet speglar hela branschen och är 
något som alla konferensanläggningar måste arbeta med i den hårda konkurrensen om 
konferenser.  

Under intervjuerna med konferensdeltagarna har det framkommit att tillgängligheten 
är en viktig aspekt. Om anläggningen är mindre centralt i Stockholmsområdet så ska 
det vara lätt att ta sig till konferensanläggningar med bra kommunikationer. Därför 
skulle det rekommenderas att Yasuragi Hasseludden påbörjar samarbetet med 
Skeppsholmens Spa. I och med trenden för ökat antal dagskonferenser blir 
tillgängligheten ännu mer påtaglig och viktig att tänka på. Anläggningar som vill vara 
på framkant av konferensmarknaden bör inte kopiera något existerande koncept. 
Insikten om flexibilitet är grundläggande och möjligheterna till nischning är oändliga. 
Strategiska mål om aktivitetsutbud måste beslutas. Samarbetspartners för aktiviteter 
eller inte? Logikonferenser eller dagskonferenser? Dessa frågor kan besvaras genom 
förståelse utifrån slutsatsen av denna undersökning vilken är att förutsättningarna för 
framgång är unik för varje anläggning. 

7.2 Kunskapsbidrag
Intresserade av insikt av unika fungerande koncept på konferensmarknaden kan 
utifrån denna uppsats skaffa sig grundläggande kunskap inom aktivitetserbjudanden. 
Uppsatsen beskriver vad som krävs från olika konferensanläggningar, utifrån 
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respektive anläggnings förutsättningar för att erbjuda det som efterfrågas på 
konferensmarknaden, nämligen helhetsupplevelser. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning
Fler intervjuer med konferensanläggningar runt om i Sverige skulle kunna 
genomföras för en djupare förståelse av konceptet konferenser och varför de valt olika 
metoder för framgång samt få en klarare bild över samarbeten, efterfrågan och 
aktivitetsutbud. Utförande av fler intervjuer av konferensdeltagare skulle vara av 
intressant för att kunna bestyrka svaren från konferensdeltagarna i denna 
undersökning. Intervjuer med konferenspooler samt eventbolag skulle inge en bredare 
förståelse för konceptet konferensanläggningar och dess samarbetspartners för 
aktiviteter. För vidare studier skulle djupare nätverksteorier kunna användas.

7.4 Kvalitetssäkring och kritisk granskning
Uppsatsen hade på flera punkter kunnat bli bättre. Vid tillgång till aktuell statistik 
skulle bättre jämförelser angående dags- respektive logikonferenser kunnat utföras. 
Detta hade skapat en klarare bild av hur verkligheten ser ut. Det hade vart intressant 
att ha möjlighet att intervjua fler konferensanläggningar samt konferensdeltagare och 
detta I fler delar av landet. Vilket även hade lett till en högre generalisering. 
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Bilaga 1

Underlag till intervjuer med konferensanläggningar
1. Hur skiljer sig Ert aktivitetsutbud från andra konferensanläggningars utbud?
2. Hur väljer Ni de aktiviteter som Ni erbjuder i samband med konferenser?
3. Har Ni samarbeten med andra företag för att utöka Ert aktivitetsutbud 

gentemot konferensdeltagaren? Om ja, hur ser dessa samarbeten ut?
4. Hur väljer Ni Era samarbetspartners? Vad får Er att välja dem?
5. Kommer konferensdeltagarna för dagskonferenser eller logikonferenser?
6. Vad av följande punkter efterfrågas mest? 

• Konferensrummen
• Tillgänglighet
• Aktiviteter runt om konferensen 

(Rangordna med siffrorna 1-3 där 1 är mest prioriterat.)
7. Har Ni återkommande konferensdeltagare? Om ja, Varför?
8. Samarbetar Ni med något/några eventbolag eller konferenspooler? I så fall, 

hur ser det samarbetet ut och vilka företag är det?
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Underlag till intervjuer med konferensdeltagare
1. Vem på företaget bokar konferenser? Sker bokningen genom en 

samarbetspartner som till exempel konferenspoolen eller eventbolag?
2. Vad har ni för förväntningar på konferensanläggningen och dess utbud?
3. Vilken konferensanläggning har enligt dig vart bäst och varför har just den 

varit bättre än de andra konferensanläggningarna?
4. Vad tänker ni på när ni bokar Er konferens? 
5. För vilka syften har ni konferenser? Utbildning? Teambuilding? Incentive? 

Belöning?
6. Väljer ni att ha dagskonferenser eller logikonferenser? Varför?
7. a) Vilka typer av aktiviteter anser ni att det ska finnas på en 

konferensanläggning? 
b) Vad förväntar ni Er av konferensanläggningen i form av utbud? (teknik med 
mera)

8. Vad av följande är viktigast vid bokning av en konferens? 
a. Konferensrummen
b. Tillgänglighet
c. Aktiviteter runt om konferensen 

(Rangordna med siffrorna 1-3 där 1 är mest prioriterat.)
9. Väljer Ni samma konferensanläggning igen? Ja el Nej. Om Ja Varför?
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