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Abstract 

 “Professionalisation of meetings -    a study on how meetings as a means of communications 
can benefit companies and the meeting industry. “ 

This qualitative essay discusses some of the issues surrounding the lack of knowledge 
companies have about the importance of meetings as a means for company development. 
Today, many meetings are carried out without a well defined purpose and aim. As a result of 
this, the meeting industry is slowly beginning to become aware that companies have a need 
for professional guidance when drawing up a meeting. Meetings carried out should be 
stimulating for the company as well as the co-workers.  Companies should come to 
an awareness of the importance of meetings, and the full capacity of the meeting can be made 
use of, through using meetings as a means of communication. When companies carry out 
meetings the focus should be on the quality of the meeting, rather than the cost.  Meetings 
should be regarded as an investment, comparable to investments in physical capital. We think 
that this new way to plan and carry out meetings is a new direction within the meeting 
industry. This direction takes focus on a professionalisation of the content and purpose of the 
meeting. This development will benefit companies both within and outside the meeting 
industry. With a professionalisation, companies outside the meeting industry will replace a lot 
of inefficient meetings with less, but more efficient meetings. The professional meeting 
should be used as a tool for reaching success, competition benefits and development. The 
meeting industry will benefit from this process, since more companies would like to turn to 
experts, which contributes to a new direction with new services generating higher revenue.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sammanfattning 
 

Denna kvalitativa uppsats belyser problematiken kring företagens bristande kunskap om 
mötens betydelse för företagsutveckling. Flera av de möten som genomförs idag saknar ett 
genomarbetat syfte och mål. Detta har lett till att mötesindustrin sakta börjar bli införstådd i 
att företagen har ett behov av professionell hjälp med utformningen av möten. De möten som 
genomförs ska vara utvecklande för både företaget och medarbetarna. Företag bör komma till 
insikt om mötens vikt, genom att använda möten som ett kommunikationsverktyg kan mötets 
fulla kapacitet utnyttjas. När företag genomför möten ska fokus ligga på kvalitén i mötet, 
snarare än kostnaden. Möten bör ses som en investering på samma sätt som en investering av 
en fysisk produkt. Det nya sättet att planera och genomföra möten tror vi är en ny inriktning 
inom mötesindustrin. Denna inriktning fokuserar på en professionalisering av mötets innehåll 
och syfte. Denna utveckling kommer att gynna företag både inom och utanför mötesindustrin. 
Företag utanför mötesindustrin kommer med en professionalisering att ersätta många 
ineffektiva möten med färre men effektivare möten. Det professionella mötet ska användas 
som ett verktyg för att nå framgång, konkurrensföredelar och utveckling. Mötesindustrin 
gynnas av denna utveckling då fler företag vill anlita professionell hjälp, vilket bidrar till en 
ny inriktning med nya tjänster som kan generera i en högre omsättning.  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I inledningskapitlet klargör vi den bakomliggande problematiken som vårt syfte och 
frågeställningar grundar sig på. I detta avsnitt förtydligar vi även de avgränsningar och 
definitioner vi valt. 
___________________________________________________________________________ 
 
1.1 Bakgrund 

I alla tider har människor haft behov av personliga möten på en fysisk plats.1 Mötesindustrin 
är en viktig del av turismbranschen, då affärsresenärer genererar mer pengar än 
privatresenärer.2 2007 omsatte Sveriges turism 236 miljarder, varav 118 miljarder var 
affärsturism, av dessa stod mötesindustrin för 59 miljarder.3  

Svenska chefer ägnar i snitt 13 timmar i veckan på möten. Även medarbetare inom vissa 
företag ägnar stor del av deras arbetstid på möten, av dessa anser 80 procent att mötena håller 
en låg kvalité då de ofta saknar mening och mål.4 En professionalisering av den svenska 
mötesindustrin är på gång och både köpare och leverantörer innefattas. Interna arbetsmöten är 
det största området inom möten och hittills har de haft en trög utveckling. Det är endast under 
senare år som företagsledningar och styrelser har börjat intressera sig för mötesutveckling, 
mötesindustrin befinner sig därav i början av en förändringsfas. Då möten är den främsta 
formen av kommunikation,5 är det viktigt att företagsledare inser att möten är ett verktyg för 
att kommunicera budskap och skapa förändring.6 När arbetsmöten genomförs ställer företagen 
idag krav på utvärdering och uppföljning, för att försäkra sig om att mötet varit en god 
investering och bidragit till företagets lönsamhet. Effekterna av mötet ska förmedlas i 
företaget till medarbetare, kunder och till slut visa sig i företagets avkastning, det vill säga 
företagets vinst.7 När företag får en stramare budget planeras färre möten in och då ställs det 
högre krav på mötesleverantörerna. De måste skapa kostnadseffektiva möten utan att kvalitén 
på mötet försämras. Kreativiteten hos mötesleverantören ställs på prov när prisvärda och 
tidseffektiva möten efterfrågas i allt större utsträckning.8   

 

 

 
                                                            
1 Andersson, G., Professionella möten och mötesplatser, 2006, s. 13 
2 Wihlborg, A., ”Möten i kristider”, Kick Off, 2009, nr.2, s. 48f 
3 Bilaga 1, Roger Kellerman 
4 Eliasson, M & Larsson, P., Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering, 2005, s. 19 
5 Wildhuss, R., Möten är direktsändning! En handbok som får möten och event att lyfta, 2004, s. 16 
6 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 11 
7 Wildhuss, R., 2004, s. 15f 
8 Wihlborg, A., 2009, nr.2, s. 48f 
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1.2 Problemdiskussion  

Trots en utvecklad mötesindustri finns det brister inom utveckling av professionella 
arbetsmöten. Flera av de möten som genomförs idag saknar ett genomarbetat syfte och mål.9 
De möten som genomförs ska vara utvecklande för företaget och medarbetarna, detta ska i sin 
tur skapa ett effektivare företag med en ökad lönsamhet.10 Därför måste företagen komma till 
insikt om mötets betydelse för företaget och dess fortsatta utveckling.11 Det viktigaste är inte 
att företagen sparar pengar vid skapandet av möten, utan att de lägger vikten på mötets 
kvalité. Insikten om detta går tyvärr inte tillräckligt fort fram.12 

Problematiken med att företag inte förstår vikten av möten bör lyftas fram, då det är genom 
möten som företag kan nå utveckling och framgång. Under en lågkonjunktur är denna insikt 
ytterst viktig, för det är då företagen måste vara som starkast. Då detta ämne är relativt 
outforskat och påverkar både företag inom och utanför mötesindustrin anser vi att ämnet är 
viktigt att undersöka. Mötesindustrin börjar sakta bli införstådd i att företag har ett behov av 
professionell hjälp med utformningen av möten. Vi har identifierat en ny inriktning inom 
mötesindustrin, där fokus ligger på en professionalisering av mötets innehåll och syfte. Denna 
nya inriktning tror vi är mötesindustrins framtid.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en professionalisering av möten kan gynna 
företag både inom och utanför mötesindustrin.  

1.4 Frågeställningar  

• Hur kan möten professionaliseras? 

• Hur kan möten användas som ett verktyg för företagsutveckling? 

• Hur påverkas mötens planering och genomförande av en lågkonjunktur? 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsskribenterna har i denna uppsats valt att endast beröra logistiken vid diskussionen om 
kostnadseffektiva lösningar. Utöver denna diskussion avgränsar vi oss ifrån logistik, såsom 
boende, infrastruktur och transport, då endast själva mötet behandlas. Uppsatsskribenterna har 
även avgränsat sig från kongresser, mässor och events. Uppsatsen belyser då endast mindre 
arbetsmöten, konferenser och incentive. Uppsatsen avgränsar sig ifrån hela mötesindustrin 
förutom den nya inriktningen som erbjuder en professionalisering av möten, där fokus ligger 
på innehållet och syftet med mötet. Företag som berörs i denna uppsats är vinstdrivande 
företag och organisationer oavsett storlek och bransch, därav utesluter vi ideella föreningar.  

                                                            
9 Bilaga 2, Irene Öhberg 
10 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 12 
11 Bilaga 1, Roger Kellerman 
12 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 12 



 

9 

 

1.6 Definitioner 

Möte: ”…en generell term som indikerar att flera personer träffas på en plats, för att komma 
överens om eller genomföra en viss aktivitet”.13 

Professionellt möte: ”En sammankomst av en yrkesrelaterad grupp människor med ett 
gemensamt syfte”.14  

Arbetsmöten: ”… en schemalagd sammankomst av två eller fler individer med ett 
arbetsrelaterat syfte, denna interaktion utspelar sig antingen på eller utanför företaget.15 

Professionalisering: En höjning av företagets kunskap och kompetens där företag och 
mötesindustrin arbetar tillsammans för effektivare möten.16 

Ledare: Den person som har högsta ansvar för att mötets mål och syfte uppnås. Personen är 
med och planerar, genomför och utvärderar mötet.17  

                                                            
13 Hellman, P et al., Den svenska mötesindustrin: med fokus på kongresser mässor och konferenser 
(incentive/event), 2001, s. 16 
14 Andersson, G., 2006, s. 45 
15 En svensk översättning av a work meeting: ”… a scheduled gathering of two or more individuals for the 
purpose of a work-related interaction that take place either on or off site.”  
Rogelberg, S et al., ”Not Another Meeting!”- Are Meeting Time Demands Related to Employee Well-Being? , 
2006, Vol. 91, No. 1, s. 86 
16 Egen definition  
17 Egen definition 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 
 
I metodkapitlet förklaras valda metoder, tillvägagångssätt och val av intervjupersoner för 
denna kvalitativa uppsats.  

___________________________________________________________________________ 
 
2.1 Val av metod 

Denna uppsats bygger på en subjektivistisk syn på verkligheten. Det innebär att det inte enbart 
finns en sanning, utan att världen kan tolkas på olika sätt. Forskaren måste vara medveten och 
ifrågasättande i sina tolkningar och reflektera över varför dessa tolkningar görs.18 Vi anser att 
en professionalisering av möten inte kan ses utifrån en objektiv världsbild då möten inte har 
en statisk mall för hur det ska genomföras. Ett möte formas utav människor och därför 
bedömer vi att ämnet bör studeras utifrån ett subjektivistiskt synsätt. 

Med tanke på uppsatsens syfte har vi valt att använda oss utav hermeneutik, vilket är en 
kvalitativ metod. Vi har därför ett hermeneutiskt förhållningssätt, det vill säga att vi tolkar 
kunskapsinsamlingen. Då vi använder oss utav semi- strukturerade djupintervjuer som 
tillvägagångssätt, skapas förståelse och tolkning av intervjupersonernas 
verklighetsuppfattning. Vi skapar därmed vår tolkning och analys utifrån de utvalda 
personernas tolkning.19 Det hermeneutiska förhållningssättet anser vi lämpas för vår uppsats, 
då intervjupersonernas tolkningar av verkligheten bedöms som trovärdiga på grund av deras 
erfarenhet och kompetens. 

Kvalitativa undersökningar är inriktade på ord istället för siffror som i en kvantitativ metod.  
Kvalitativ metod är ostrukturerad då det är undersökningens resultat som formar arbetet. När 
kvalitativa undersökningar utförs vill forskaren hitta det äkta, uppleva, se och känna det som 
undersöks. Föreställningen är att verkligheten inte är objektiv utan subjektivistisk. Det krävs 
en djupare förståelse för att förstå det forskaren vill analysera.20 Då vi inte beräknar ett 
professionellt möte genom kvantifierbar data lämpas därför den kvalitativa metoden. 

Ett induktivt angreppssätt har använts då teorin är ett resultat av den empiriska studien. Den 
induktiva processen innebär att observationer och resultat leder fram till uppsatsens teori, där 
strukturerade intervjuer utförs och där svaren ger en kvalitativ information. Men det är inte 
alltid som en kvalitativ forskning genererar i en teori som den induktiva forskningen gör.21  

 

 

                                                            
18 Alvesson, M., Sköldberg, K., Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2008, s. 220 
19 Gustavsson, B (red.)., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2003, s. 72ff 
20 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2007, s. 249ff 
21 Bryman, A., 2007, s. 22f 
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2.2 Val av intervjupersoner 

Val av intervjupersoner har skett genom ett subjektivt urval, då vi redan hade en viss 
kännedom om deras kunskap och erfarenhet av möten. Subjektivt urval innebär att forskarna 
handplockar urvalet inför en undersökning och de personer som valts ut har redan en god 
kännedom av undersökningsområdet.22 Våra urvalskriterier utgörs av personer med erfarenhet 
av möten. Personerna som vi har valt, anser vi kan representera mötesindustrin och bidra med 
relevant information. 

En av de personer som valts utifrån det subjektiva urvalet hänvisade till två andra personer 
med relevans inom området. Dessa hänvisade i sin tur vidare till ytterligare två personer med 
betydande kunskap inom ämnet. Därmed skedde en snöbollseffekt, vilket innebär att en redan 
vald person hänvisar till andra som uppfyller urvalskriterierna.23  

Ett subjektivt urval gjordes vid valet av den personliga intervjun med Irene Öhberg, som 
utsågs till ”årets mötesplanerare 2007”. Utmärkelsen gavs till henne då hon har utvecklat 
mötena inom sin arbetsplats, Unilabs24. Den förändring och utveckling hon bidragit till anser 
vi var relevant och intressant för vår uppsats. Vid  de resterande personliga intervjuerna och 
vid telefonintervjuerna uppstod en snöbollseffekt. Roger Kellerman är utgivare av tidskriften 
Meetings International25 och valdes ut till en personlig intervju, då han har god erfarenhet och 
kunskap inom mötesindustrin. Han arbetar dagligen med att utveckla och förutse kommande 
trender i branschen. För att få ett perspektiv från en mötesleverantör intervjuade vi Beatrice 
Svedberg som är projektledare på Brinc26, då hon har god kompetens inom mötes- och 
eventplanering. Dessa tre personer valdes ut för att ge olika synvinklar på professionella 
möten. Öhberg representerar företagens arbete med utveckling av möten, Kellerman svarar för 
mötesindustrin som helhet och Svedberg för mötesleverantörernas sida.  

Vi genomförde telefonintervjuer med Janne Björge på Meetmasters27 och med Bengt Eric 
Herrman på MQM28. Detta efter att Kellerman nämnt Björge och företaget MQM under den 
personliga intervjun, på MQM kontaktade vi sedan Herrman. Björge representerar också 
mötesleverantörssidan och vi valde honom för att erhålla ytterligare ett perspektiv från 
leverantörssidan. Då Herrman arbetar med att mäta resultat och kostnad för möten, var hans 
kunskap intressant för uppsatsen. För att få en inblick i hur mötesleverantörer påverkas och 
arbetar vid en lågkonjunktur, utförde vi mailintervjuer med Maria Clavering på Djurönäsets 
kurs & konferensgård29, Anna - Karin Sellén Lövstedt på City Conference Centre30 och David 
Berg på Hansen Conference & Event31. 

                                                            
22 Denscombe, M., Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
2009, s. 37 
23 Denscombe, M., 2009, s. 38 
24 Bilaga 2, Irene Öhberg 
25 Bilaga 1, Roger Kellerman 
26 Bilaga 3, Beatrice Svedberg 
27 Bilaga 5, Janne Björge 
28 Bilaga 6, Bengt Eric Herrman 
29 Bilaga 4, Maria Clavering  
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2.3 Tillvägagångssätt 

Då ett induktivt arbetssätt tillämpas i uppsatsen ska vår teori vara ett resultat av vår empiriska 
studie, därför började vi först med att samla in primärdata i form av semistrukturerade 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att teman och frågeställningar är förbestämda, 
men att frågornas ordningsföljd är flexibla och att svaren är öppna. Den intervjuade får tala 
fritt och får då en möjlighet att utveckla sina idéer och tankar.32 Under en längre intervju får 
uppsatsskribenterna möjlighet att bekräfta den givna informationen och kan då undvika 
eventuella missuppfattningar.33 I bilagorna finns intervjuerna sammanställda eller 
transkriberade med en tillhörande företagsbeskrivning. Svaren vi erhållit från intervjuerna 
redovisas i det empiriska kapitlet. Då vi anammar ett hermeneutiskt synsätt är det viktigt att vi 
tolkar intervjupersonernas tolkning av deras världsbild, utan att lägga in våra egna värderingar 
i det empiriska resultatet.  

När den empiriska studien sammanställts använder vi sekundära källor för att kunna stärka vår 
empiri i det teoretiska kapitlet. De sekundära källor vi använt är tryckta och elektroniska i 
form av böcker, tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar samt internetsidor. Den utvalda 
teorin anser vi är relevant för uppsatsens syfte och stärker vårt empiriska material.  

Efter att empiri- och teorikapitlet färdigställts utförde vi en analys, som grundar sig på 
kopplingen mellan den empiriska studien och de valda teorierna. Utifrån de gjorda 
kopplingarna har tankar och nya idéer väckts, dessa har bidragit till utformningen av de 
analyser och slutsatser som presenteras i slutet av uppsatsen.  

                                                                                                                                                                                          
30 Bilaga 7, Anna-Karin Sellén Lövstedt 
31 Bilaga 8, David Berg 
32 Denscombe, M., 2009, s. 234f 
33 Denscombe, M., 2009, s. 117 
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3. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

Teorin är ett resultat av vår empiriska studie, där det empiriska materialet stärks av de 
utvalda teorierna, företagskultur, ledarskap och möten.  

___________________________________________________________________________ 

 
3.1 Företagskultur 

Inom varje företag finns en företagskultur som kan vara mer eller mindre uttalad. Kulturen 
formas utav ledningens och medarbetarnas värderingar och normer.34 Det är viktigt att alla 
inom företaget har liknande syn på vad begreppet företagskultur innebär, de bör även vara 
eniga om vad den betyder och hur den ska användas.35 Vid en stark uttalad eller outtalad 
kultur är det lättare för företagets medarbetare att agera vid olika situationer. Beslut kan fattas 
snabbare ifall medarbetarna delar företagets grundläggande värderingar. Dessa värderingar 
skapar även samhörighet och ansvar hos medarbetarna.36 Kulturen spelar en central roll för 
motivation, engagemang och förändringar inom företaget.37 Företagskulturen är trögrörlig och 
svår att förändra, ledarskapet kräver därför ett genomförande som bearbetar, förändrar och 
utvecklar.38 Kulturen yttrar sig i beteende, handlingar och händelser som är betydelsefulla för 
företaget och dess medarbetare.39   

Det är viktigt att företag involverar ledningen och medarbetarna i affärsutveckling och 
målsättning, då detta skapar känslan av delaktighet och att alla behövs. ”Lösningar som man 
tillsammans kommer fram till behöver aldrig säljas in. De genomförs automatiskt tack vare att 
alla får vara delaktiga”40. Något som kan stärka känslan av delaktighet och samhörighet är en 
vision. En vision är en dröm som väcker känslor, engagemang och viljan att sträva åt samma 
håll. I utveckling och förändring av företagskultur är en vision ovärderlig då den stärker 
företaget. Visionen ska ligga så långt bort att den inte riktigt går att uppfylla, den ska fungera 
som en utmaning och en motivations faktor. En vision ska kombineras med en affärsidé och 
tydligt uppnåbara mål som alla ska förstå. När alla förstår budskapet, utvecklas känslor och 
deltagande som i sin tur leder till en ”win-win situation” där både företag och medarbetare når 
framgång. För att kunna förmedla företagskultur och vision har ledarens engagemang en 
betydande roll.41  

                                                            
34 Kronstam, K., Det hållbara företaget – en bok om företagskultur och värderingsstyrda företag, 2002, s. 11 
35 Granberg, O., Personaladministration och organisationsutveckling, 2006, s. 132 
36 Kronstam, K., 2002, s. 14f 
37 Alvesson, M & Sveningsson, S., Förändringsarbete i organisationer – om att utveckla företagskulturer, 2008, 
s. 55  
38 Fernström, G., Professionellt företagande inom rese- och turismbranschen, 2000, s. 78 
39 Alvesson, M & Sveningsson, S., 2008, s. 58f 
40 Fernström, G., 2000, s. 77 
41 Fernström, G., 2000, s. 78ff 
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3.2 Ledarskap 

3.2.1 Ledarskap och gruppdynamik  

När det finns klara mål och alla i verksamheten vet vad som krävs för att dessa ska uppnås, 
behövs ingen ledare. Men då det ständigt sker förändringar som påverkar företagen ser 
verkligheten inte ut som sådan.  Organisationer är ofta ineffektiva och har oklara mål, saknar 
ledning, lider brist på information och resurser.42 Ledarskap är därför viktigt för att hålla 
samman organisationen och gruppen till en enhet som strävar mot ett gemensamt mål.43 
Möten sker i grupp, där deltagarna tillsammans delar med sig utav sina idéer som diskuteras 
och sedan leda fram till beslut. En grupp kan definieras som en sammankomst av individer 
med delat intresse, syfte och mål samt där en ständig interaktion bland deltagarna sker.44 
”Ledarskapet är en relation som personen förtjänar från övriga deltagare”45, där gruppen 
frivilligt lämnar över ledarskapet till utsedd person. Gruppen grundar ofta sitt beslut efter 
kunnande och personliga egenskaper.46 Ledaren skapar förhoppningsvis delaktighet och ökar 
individens engagemang i gruppen. En ordförande och en sekreterare är bra att utse till varje 
möte för att ha koll på tidigare beslut, utveckling och struktur.47    

Ledarens roll är att få deltagarna att förstå vikten av att ständigt öka sin kunskap och 
kompetens, då dessa faktorer avgör hur attraktivt företaget är på marknaden. Ledaren bör vara 
ett föredöme för deltagarna genom att informera och utveckla ny kunskap och måste därför 
leda och ständigt ge deltagarna nya utmaningar för en vidareutveckling.48 Att kunna ta till 
vara på individers styrkor och förväntningar och kombinera dessa med hela gruppen, är en 
styrka och ett tillvägagångssätt för att uppnå kreativitet. Ledarens roll i mötet är att ansvara 
för ordningen, se till att gruppdeltagarna kommer igång med arbetet och att de håller sig till 
ämnet samt att dagordning och gemensamma mål upprättas. Ledaren är den enda som får 
avbryta under mötet, detta för att mötets innehåll ska fortsätta följa dagordningen och det 
valda ämnet. Att bearbeta frågorna effektivt och enligt tidsplan, sammanfatta resultatet efter 
förra gruppmötet är även uppgifter ledaren bör hantera. När tidigare resultat uppdateras blir 
mötets betydelse starkare för deltagarna och de kan lättare förstå sammanhanget mellan det 
tidigare mötet och det stundande. Att sammanfatta utveckling och resultat under mötet är även 
en viktig del, då detta bidrar till att gruppen kan fokusera på rätt ämne.49  

Det personliga innehållet som läggs ner i ledarskapet är avgörande för dynamiken mellan 
ledaren och deltagarna i gruppen. Ledaren ska underlätta och driva gruppens mognad framåt, 
genom att ge klara riktlinjer, feedback och ett aktivt stöd för att främja samarbetet i gruppen.50 

                                                            
42 Nyström, J & Wallén, M., Bättre möten på jobbet – om delaktighet och samverkan på arbetsplatsen, 2004, s. 
71 
43 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 64 
44 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 107 
45 Fernström, G., 2000, s. 80 
46 Granberg, O ., 2003, s. 469 
47 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 28f 
48 Fernström, G., 2000, s. 73 
49 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 30f 
50 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 65f 
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Ledaren måste kunna hålla samman gruppen och se till att alla individer i gruppen jobbar mot 
samma mål. Ett grupparbete är enbart ”meningsfullt om resultatet blir mer än summan av vad 
var och en skulle åstadkomma på egen hand”.51 Ett bra resultat av gruppen sker när 
individerna går in i en gemensam dynamisk och skapande process, där nära relationer byggs 
upp.52 För att kunna hålla samman en grupp krävs en balans mellan ledarens styrning och 
deltagarnas självständighet.53 Motivationen att arbeta till ett gemensamt bästa kommer ifrån 
glädjen att vara kreativ, bli sedd av ledaren och göra något för de övriga deltagarna.54 Ledaren 
ska föra gruppen till rätt beslut och låta deltagarna säga sin mening för att sedan lyfta fram det 
bästa förslaget, innan beslutet fastställs.55 Genom att lyssna aktivt till deltagarnas egna idéer 
om företagets utveckling skapas energi och entusiasm, denna kraft kan ledaren använda som 
kreativitet. Förmågan att ta till sig nya idéer och få nytt perspektiv på saker och ting är en 
eftertraktad färdighet på marknaden.56  

”Ledarskap är att finnas till hands när det är dags att ingripa”. Vid eventuella konflikter och 
händelser som kan störa gruppens arbete måste ledaren vidta åtgärder. Ledaren ska ta ansvar 
för deltagarnas välbefinnande och att det finns resurser för att genomföra arbetet. För att 
kontrollera detta bör utvärdering göras för varje samlad insats. Detta ger ledaren förmågan att 
förbättra, skaffa fram bättre resurser och förändra mötet vid behov.57    

 

 

Figur 1. ”FIRO”, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation 
(Eliasson, M & Larsson, P., Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering, 2006, s. 109) 

 

                                                            
51 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 66 
52 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 70 
53 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 66f 
54 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 71 
55 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 67 
56 Rollof, J., Ledarskap för kreativitet, 2004, s. 37 
57 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 66 
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Figur 1 beskriver den gruppdynamik som uppstår när en grupp människor träffas och ska 
arbeta tillsammans. Vägen till en samstämd dynamik bygger på hur väl relationer byggs upp i 
en grupp. För att uppnå samhörighet och effektivitet går gruppen igenom tre faser. 
Tillhörafasen, där beslutar deltagarna om de vill ansluta sig till gruppen eller inte. 
Rollsökningsfasen, den beskriver den maktkamp som finns inom gruppen, det kan handla om 
rollfördelning och vem det är som bestämmer. Det är viktigt att gruppen samarbetar och löser 
de eventuella konflikter som uppstår för att ta sig igenom denna fas. När var och en förstår 
vad som ska uppnås och när alla accepterat den rådande rollfördelningen, uppstår 
samhörighetsfasen. I denna fas tar alla eget ansvar och arbetar effektivt för att skapa ett bra 
resultat. Mellan de tre faserna finns flera övergångar nämligen, händelse, gemytlighet och 
idyll. När gruppen befinner sig i dessa faser råder ett lugn i gruppen. För ledaren är det viktigt 
att vara medveten om den dynamik som uppstår när en grupp människor träffas och arbetar 
tillsammans för att känna av vilken typ ledarskap som krävs inom varje fas.58    

3.2.2 Motivation och effektivisering  

För att åstadkomma ett slagkraftigt ledarskap är effektivitet och motivation två viktiga 
faktorer. Fiedler beskriver effektiviteten av ett ledarskap och hur effektiviteten är beroende 
utav två faktorer, ledarstilen och ledarens kontroll och inflytande över sin situation. 
Ledarstilen kan vara av tre slag: uppgiftsmotiverad, relationsmotiverad eller socio-oberoende 
ledarstil. Ledarens kontroll och inflytande i sin tur, påverkas av tre typer av förhållanden: 
förhållandet ledare – underordnad, uppgiftsstruktur och ställningsmakt. Fiedler anser att ett 
effektivt ledarskap bör vara situationsanpassat. Med det menas att ledaren måste kunna känna 
av situationen och vara flexibel i sitt agerande utifrån den kontroll och den inverkan som 
situationen påverkar ledaren. För att uppnå effektivitet i sitt ledarskap krävs det därför att den 
ledarstil som tillämpas passar situationen. Vissa situationer kräver mer eller mindre uppgifts- 
och relationsorienterad ledarstil, eller ett mellanting som den socio-oberoende ledarstilen.  
Fiedler’s teori om ett effektivt ledarskap går ut på att det inte finns någon bestämd 
ledarskapsmodell, däremot finns välfungerande kombinationer i olika situationer.59 

 

 

                                                            
58 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 108f 
59 Abrahamsson, B & Andersen, J., Organisation – att beskriva och förstå organisationer, 2005, s. 99ff 
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Figur 2. ”Ledarskap som orsak till effektivitet” 

(Abrahamsson, B & Andersen, J., Organisation – att beskriva och förstå organisationer, 2005, s. 85) 

McClelland beskriver motivationen bakom ledarskapet och menar att människor har behov 
utav tre saker: prestationer, makt och samhörighet. Prestationer är att vara effektiv och ha 
förmågan att lösa problem. Makt är att kontrollera, påverka och ansvara för andra individer. 
Samhörighet handlar om att skapa goda relationer med andra människor. Inga av dessa behov 
kan på egen hand leda till effektivt ledarskap, utan det är kombinationen av dessa som är 
lösningen. Enligt McClelland finns det ett negativt och ett positivt maktbehov. Det negativa 
innebär en personlig och egoistisk makt över andra. Det positiva innebär en vilja att styra 
människor mot ett gemensamt bästa. Makten bör alltså vara kontrollerad och kollektiviserad 
för att nå effektivitet. Den framgångsrike ledaren ska besitta en kombination av högt 
maktbehov och lågt tillhörighetsbehov, detta för att skapa auktoritet, tillit, respekt, distans och 
förtroende från medarbetarna. Maktbehovet ska vara starkt men behärskat och oegoistiskt, 
makten ska främja organisationens gemensamma mål och inte det personliga.60 

3.3 Möten 

3.3.1 Facilitering  

Facilitator är benämningen på en mötesledare, detta begrepp är väl använt internationellt men 
har även på senare tid börjat etablera sig i Sverige. Begreppet kan beskrivas som ”Facilitering 
är konsten att leda en grupp människor genom processer mot överenskomna mål på ett sätt 
som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos deltagarna.” För att nå målet med mötet, 
måste uppdragsgivaren och gruppen vara överens om syftet och målet innan mötet börjar. 
Delaktighet är viktigt, då alla mötesdeltagare bör uppleva att de kan påverka processen för att 
nå målet. Med ägarskapet menas att deltagarna känner att de kan stå för resultatet av mötet. 
Kreativiteten är en viktig del i processen, då nya idéer behövs för att lösa dilemman.61 

Vid mötet bör facilitatorn gå igenom vad dagens möte ska handla om och vad som 
diskuterades och beslutades under föregående möte. Detta för att göra deltagarna införstådda 

                                                            
60 Abrahamsson, B & Andersen, J., 2005, s. 91ff 
61 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 30 
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med vad som kommer behandlas under mötet och för att ta upp tråden från det föregående 
mötet.62 Facilitatorn bör se till att mötesprocessen går framåt och att tiden används på ett 
konstruktivt sätt.63 Detta för att mötet ska uppnå det mål och syfte som är förutbestämt.64 Det 
är även viktigt att vara observant på att gruppen samarbetar väl och att alla får möjligheten att 
föra sin talan. De tystlåtna deltagarna bör uppmuntras till diskussion och de dominerande bör 
dämpas. Faciltatorn bör ha ett neutralt förhållningssätt till ämnet som diskuteras och till 
deltagarna. Då dess roll inte är att komma fram till lösningen, utan att leda deltagarna framåt i 
processen och se till att det uppsatta målet nås. I modellen nedan illustreras vad gruppen och 
facilitatorns roll är i mötet.65 

  
 

Figur 3. ”Arbete från A till B” 
     (Eliasson, M & Larsson, P., Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering, 2006, s. 32) 

Facilitatorns roll är att arbeta med bitarna som ligger över och under pilen i mitten. Det som 
innefattas av processdelen är att facilitatorn gemensamt med uppdragsgivaren utformar syfte, 
resultat, arbetsgång, roller och regler innan mötet. De ska även klargöra för gruppen vilka 
tekniker, arbetsformer och metoder som ska användas i mötet. I delen för dynamik är 
facilitatorns roll att se till att gruppen har en god arbetsmiljö. Dynamiken delas in i hårda och 
mjuka faktorer. De hårda innefattar till exempel att möbleringen är utformad för att skapa god 
kommunikation, att lokalen har bra luft och ljusinsläpp samt att det finns tillgång till vatten, 
fika etcetera. Det är dock för de mjuka faktorerna som facilitatorn har störst ansvar. Denna del 
består bland annat av att facilitatorn bör ha en neutral roll under mötet, se till att alla deltagare 
involveras, skapa en kreativ miljö där nya idéer kan utvecklas och framförallt säkerställa att 
deltagarnas resonemang leder fram till ett resultat.66  

                                                            
62 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 31 
63 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 31 
64 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 30f 
65 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 31f 
66 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 32f 
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Om en chef eller projektledare agerar facilitator för sina medarbetare, är det viktigt att ledaren 
växlar mellan sina olika roller som beslutsfattare och facilitator på ett tydligt sätt. Då 
facilitatorn ska vara neutral i sitt agerande, är det viktigt att tydliggöra när rollen byts till 
beslutsfattare för att motverka förvirrig. Detta kan enkelt göras genom att meddela gruppen att 
rollen nu byts från facilitator till beslutsfattare. En extern facilitator är en person som inte är 
en del av mötesgruppen, personen kan arbeta på en annan del av företaget eller var inhyrd. 
Detta kan vara en fördel då personen får en helt neutral roll och kan då undvika förvirring och 
missförstånd. Vid möten där känsliga frågor ska beslutas och/eller där det finns en ökad risk 
för konflikter, kan det vara lönt att ta in en extern facilitator. Detta för att bibehålla fokus på 
målet och undvika personliga konflikter.67   

3.3.2 Sex steg till att maximera möten 

För att kunna maximera resultatet av möten gäller det att börja planera mötena i tid, detta för 
att investeringen i mötena ska bli lönsamma. Modellen ”Maximerad avkastning” är uppbyggd 
av sex stycken utarbetade steg, dessa kan användas som en checklista för att få ut mötets fulla 
kapacitet.68  

I steg ett bör en identifiering av mötets intressenter och dess behov göras. Intressenterna 
besitter olika egenskaper som på olika sätt kan bidra till mötets framgång. Det kan exempelvis 
gälla en viss expertis inom ett visst ämne, resurser i form av pengar, kontakter, lokaler 
etcetera. Att identifiera mötets målgrupp och välja ut deltagare som har behov av mötet 
och/eller som kan bidra till mötets framgång är angeläget i planeringsfasen.69 Gruppen bör 
vara sammansatt med varken fler eller färre mötesdeltagare än vad som krävs för att nå målet 
med mötet.70 

Att klargöra anledningen till varför mötet hålls och vad som ska uppnås, sker i steg två. Syftet 
ska beskriva anledningen till mötet, medan målet ska definieras av de resultat mötet ska 
generera. Både syftet och målet ska stödja verksamhetens eller projektets övergripande mål. 
Utformningen av målen har stor betydelse vid planeringen, genomförandet och utvärderingen 
av mötet.71 Syftet med mötet kan fungera som ett tema, vilket fungerar som en vägledare 
under hela mötesprocessen det vill säga före, under och efter mötet. Genom att använda temat 
som ett verktyg kan mötets syfte och mål förstärkas. Mötets mål kan förmedlas genom 
metaforer, när ett företag exempelvis börjar med nya tekniker som kräver ny kunskap kan en 
vandringstur i naturen representera resan mot kunskapsmålet. Under vandringen får 
medarbetarna stanna vid olika stationer, där de gör gruppövningar och lyssna på föreläsningar 
som även de genomsyras av mötets syfte och mål.72 Det är viktigt att utforma tydliga och 
mätbara mål för mötet, detta för att underlätta vid en senare utvärderingen av mötet. Det 
underlättar även för deltagarna om det finns utsatta mål, då målet visar vad som förväntas av 

                                                            
67 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 38ff 
68 Wildhuss, R., 2004, s. 31  
69 Wildhuss, R., 2004, s. 31 
70 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 55 
71 Wildhuss, R., 2004, s. 34 
72 Galvensjö, A et al., Bättre möten – handbok för blivande konferenshjältar, 2007, s. 19 
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deras deltagande.73 Deltagarna kan då även sätta upp egna personliga mål för sitt deltagande, 
detta gör att deltagaren är bättre förberedd inför mötet.74 

Steg tre handlar om utformning och användning av mätverktyg. Vid mätningen av mötens 
totala värde ska utgångspunkten vara utifrån verksamheten och mötets mål, dessa sträcker sig 
från budgetmål till inlärningsmål. För somliga möten är de finansiella kriterierna ett viktigt 
mått, medan på andra är det istället deltagarnas kunskap eller innovation. Inför mötet bör ett 
mått som passar mötets mål och syfte vara utsatt. Budgetanalys och skriftliga utvärderingar är 
de vanligaste mätverktygen. Men det blir allt vanligare att facilitatorn använder sig av enkäter 
för att mäta deltagarnas kunskap efter mötet.75 

I steg fyra behandlas ämnen som utformar och levererar innehållet i mötet. Det finns tre 
nyckelfaktorer som kan se till att syftet och målet uppnås. Den första faktorn består av att 
utforma en skriftlig plan över mötet. Den detaljerade planen bör användas genom hela 
utformnings- och planeringsprocessen för att stödja mötesgruppen och bibehålla fokus på 
mötets mål och syfte. Planen bör innefatta: mötets syfte och mål, budget, förslag på teman, 
förslag på plats och datum, mätverktyg och tekniska lösningar. Faktor två handlar om hur 
budskapet och kunskapen kan levereras till deltagarna. Det är viktigt att prioritera innehållet 
och därefter se till att förstärka inlärningsprocessen under mötet. Redan vid faktor tre väljs 
samarbetspartners ut som kan bidra till att mötets mål uppfylls.76  

Steg fem reder ut frågan vad händer sen? Vem följer upp mötets resultat, beslut och de idéer 
som kommit upp under mötet? Innan mötet avslutas bör det fattas beslut angående åtgärder 
och vem som ansvarar för dessa. Det kan även vara lämpligt att utarbeta en plan för 
åtgärderna, det viktigaste är att deltagarna ser resultat och inser att deras engagemang och 
insats är betydelsefull.77 Det är angeläget att det sker en dokumentation av resultatet, som 
sedan skriftligt delas ut till mötesdeltagarna, detta ska ske snarast möjligt för att det ska 
kännas aktuellt. Det är även bra att göra en återkoppling efter avslutat möte, för att följa upp 
vad deltagarna tycker kan förbättras till nästa möte.78  

I steg sex ska mötets resultat visas. Med vad och hur mätningen ska ske bestämdes redan i 
steg tre. Resultatet av mätningen bör redovisas i en rapport. Företagsledare idag är generellt 
mer intresserade av snabba mätbara resultat, exempelvis ”Kommer den tid och de resurser 
som investerats i det här mötet att generera verkliga resultat eller bör vi investera i andra 
alternativ?”. Resultatet eller värdet i mötet kan granskas genom olika faktorer, till exempel 
förbättrad effektivitet i organisationen, ökad kunskap, uppnådda traditionella finansiella mål 
för budget och försäljning. Ju svårare resultatet är att mäta, desto svårare är det att motivera 
investeringen i mötet.79   

                                                            
73 Wildhuss, R., 2004, s. 34 
74 Nyström, J & Wallén, M., 2004, s. 19 
75 Wildhuss, R., 2004, s. 36f 
76 Wildhuss, R., 2004, s. 38f 
77 Wildhuss, R., 2004, s. 39 
78 Eliasson, M & Larsson, P., 2005, s. 101f 
79 Wildhuss, R., 2004, s. 40 
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3.3.3 Möten som verktyg för företagsutveckling 

Möten är det bästa verktyget till kommunikation och bidrar till att företag utvecklas och 
skapar resultat. Möten fungerar som direktsändning där engagemang, reaktioner, lärande, 
beteende och affärsresultat kommuniceras. Därför är det viktigt att mötena genomförs i linje 
med företagens affärsidé, vision och uppgift, samt utförs med ett professionellt ledarskap. Det 
ska finnas en genomtänkt plan för vad som ska hända innan, under och efter mötet. Det är 
viktigt att rätt budskap förmedlas, då möten är en metod som kan stärka ett företags 
varumärke. Det vill säga det kännetecken företaget använder för att utmärka sina varor eller 
tjänster från andras.80 Effekterna av mötet ska spridas i organisationen från ledning till 
medarbetare, men även till kunder för att maximera företagens avkastning.81  

Vid möten sker kontakt och interaktion mellan andra människor och detta bidrar till 
utveckling. Tekniken går framåt och idag finns det många moderna kostnadseffektiva sätt att 
kommunicera med andra människor. De virtuella nätverken växer och det leder ofta till att de 
fysiska mötena blir allt fler. Teknik kan aldrig ersätta den energi fysiska möten genererar, det 
vill säga saker som dofter, kroppsspråk, beteende och ögonkast.82 Möten och kommunikation 
är ledarens främsta verktyg för att motivera, engagera och för att öka kunskapsutveckling.83  

Idag handlar marknadsföring om kommunikation och relationer. Marknaden är överfull, det är 
ont om kunder och informationsbruset är starkt. Därför är mötet ett bra verktyg för att skapa, 
behålla och utveckla relationer till kunderna. Under ett möte kan företaget bjuda på 
upplevelser och kunskap som kan bygga upp långsiktiga relationer till kunden.84 ”Mötet har 
kvaliteter som andra verktyg har svårt att konkurrera med. Under ett möte äger man ju 
verkligen sin kund. Inga andra eller inget annat kan konkurrera om uppmärksamheten. 
Därmed kan man i lugn och ro föra såväl monolog som dialog och få feedback direkt ifrån 
kunden”85. Kunder idag är ofta mer kräsna och kräver mer, därför är det viktigt att förstå 
vikten av möten och dennes plats i marknadsmixen86. Mötet ger nya förutsättningar för 
kontakten med kunden, leverantören och övriga intressenter i företagets omgivning.87 

För att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med möten för medarbetare, marknad och 
omvärld krävs en mötesplan. Den ska hjälpa företag med hur de ska gå tillväga för att deras 
möten på lång sikt ska stödja affärsstrategier, mål och utveckling. En mötesplan är viktig då 
det idag är vanligt att företag ofta har otydliga syften, saknar mål och har en låg 
kostnadsmedvetenhet.88 När dessa faktorer inte är klara är det svårt att mäta möten och 
utvärdera avkastningen på investeringen. Möten behöver därför budgeteras på samma sätt 

                                                            
80 http://www.prv.se/Varumarke/ - 2009-05-14 
81 Wildhuss, R., 2004, s. 15f 
82 Wildhuss, R., 2004, s. 17f 
83 Wildhuss, R., 2004, s. 18f 
84 Wildhuss, R., 2004, s. 20 
85 Wildhuss, R., 2004, s. 20  
86 Marknadsmix: En mix av relationer, dialog, kundutveckling och kundsamspel. Mötet är därför en central plats 
i marknadsföringen. 
87 Wildhuss, R., 2004, s. 21 
88 Wildhuss, R., 2004, s. 25 
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som affärs- och kommunikationsplaner görs. Att mäta möten är viktigt då de bidrar till 
utveckling och att företaget når framåt.89  

En mötesplan bör innehålla framgångsfaktorer för hur företaget ska arbeta för att nå 
utveckling och framgång. Denna plan ska lägga fram riktlinjer, lägesbeskrivning, 
mötesrevision90, mötesstrategi, handlingsplan och budget. För att driva företaget framåt krävs 
det att möten stödjer affärsstrategier och mål samtidigt som de behandlar det som ledningen 
tycker är väsentligt. Möten ska vara strategiska och med det menas att det ska finnas ett 
sammanhang, en genomtänkt strategi för vad som ska uppnås. Mötets syfte och mål, alltså 
varför företaget ska ha möte måste stödja det som kommuniceras. I planen ska även 
mötesmetoder behandlas då det är viktigt att utveckla tillvägagångssättet att kommunicera och 
genomföra möten. Detta traditionella sättet att föra möten på kan verka gammal och tråkig för 
deltagarna.91    

3.4.4 Mötets inverkan på medarbetarna 

Det har genomförts vetenskapliga studier om medarbetarnas välbefinnande på arbetet, 
studierna ville undersöka hur de mådde beroende på antal möten och mötets längd. Två av 
studierna genomfördes via internet, där den ena undersökte medarbetarnas tankar kring 
inplanerade möten som skedde under en viss vecka.92 Den andra studien undersökte hur 
medarbetarna ställde sig till genomförda möten den dagen studien utfördes. En annan studie 
som genomförts pågick under en vecka där medarbetarna fick föra en dagbok över de möten 
som genomfördes och hur de mådde under veckan. Antalet möten för medarbetare har ökat 
med 49 procent jämfört med fem år tillbaka och ökningen förväntas fortsätta. Möten hjälper 
medarbetarna att uppnå mål, men hur kommer deras välbefinnande att påverkas av att 
mängden möten ökar? Mängden möten kan skapa irritation och gräl mellan medarbetarna 
vilket leder till att målen inte uppfylls.93 Medarbetare som är mer uppgiftsorienterade, har en 
stark önskan att färdigställa uppgiften och uttrycka sina personliga preferenser och 
färdigheter. Hos dessa är irritationen mer tydlig då möten stör deras vilja att uppnå mål och 
slutföra arbetet.94 Rogelberg skriver att Kirmeyer anser att många möten skapar avbrott för 
medarbetaren, då arbetsuppgifter lämnas halvfärdiga och personen blir stressad över detta och 
har svårt att ta in ny information på mötet. En individorienterad person vill själv slutföra en 
uppgift, då den enbart förlitar sig på att själv kunna slutföra en uppgift med ett bra resultat.95 
När denna person avbryter sitt arbete på grund utav många möten hävdar Luong att Zijlstra 
påstår att avbrottet ökar medarbetarens prestationer, men attityden och välbefinnandet 
påverkades negativt. Dock fick medarbetaren svårare att hinna med sina uppgifter ju mer tid 

                                                            
89 Wildhuss, R., 2004, s. 27 
90 Mötesrevision: Företaget ställer sig vissa frågor som är väsentliga för förbättring av mötena. Ett enkelt 
formulär med relevanta frågor och svar, ex stödjer våra möten företagets affärsstrategier och mål?   
91 Wildhuss, R., 2004, s. 26f 
92 Rogelberg, S, et al., 2006, s. 83 
93 Luong, A & Rogelberg, S., Meetings and More Meetings: The Relationship Between Meeting Load and the 
Daily Well-Being of Employees, 2005 s. 58 
94 Rogelberg, S, et al., 2006, s. 94 
95 Rogelberg, S, et al., 2006, s. 85 
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som spenderades på möten.96 En medarbetare som är mindre målinriktad kan lättare välkomna 
ett oförberett möte då detta ger struktur till arbetet och en social trivsel bland medarbetarna.97  

Något som påverkar hur väl en person deltar i ett möte och vilka känslor som väcks inför 
mötet, är en persons självkänsla. Att delta i många möten kan vara jobbigare för en person 
med lägre självsäkerhet, eftersom känslor som oro och osäkerhet kan uppkomma innan mötet. 
För dessa personer måste möten fungera som ett komplement som underlättar deras 
arbetsuppgifter.98 Effektiviteten av mötet är även starkt bidragande till medarbetarnas attityder 
och välbefinnande på arbetsplatsen. Resultat visar att inplanerade möten ger en mindre 
negativ effekt på attityder och välbefinnande än ett oförberett möte. Dels för att medarbetaren 
kan anpassa sina arbetsuppgifter efter mötet och dels för att de få chans till att förbereda sig 
inför mötet. Oförberedda möten kan ge högre negativ effekt eftersom det stör arbetet och i tur 
arbetsmiljön.99 Riktlinjer bör sättas för att skapa effektiva möten, där tid och mängd utnyttjas 
maximalt. Det är viktigt att kunna känna av ifall mötet är befogat och vilken tid som är 
relevant för att uppnå syftet.100 För att kunna genomföra ett effektivt möte krävs en 
välgenomförd planering. Det grundläggande är att deltagarna är förberedda och har ett högt 
deltagande, att det finns en agenda att följa, att mötet följer tidsramarna och har ett tydligt 
syfte.101 

 

                                                            
96 Luong, A & Rogelberg, S., 2005 s. 59ff 
97 Rogelberg, S, et al., 2006, s. 94 
98 Rogelberg, S, et al., 2006, s. 85 
99 Rogelberg, S, et al., 2006, s. 94 
100 Luong, A & Rogelberg, S., 2005 s. 66 
101 Rogelberg, S, et al., 2006, s. 94 
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4. Empirisk studie om möten  
___________________________________________________________________________ 

I det empiriska kapitlet avser vi att presentera en beskrivning av det ekonomiska läget samt 
intervjupersonernas uppfattning och erfarenhet om möten. 

___________________________________________________________________________ 

 
4.1 Presentation av intervjupersoner 

De personer som ingår i vår empiriska studie är följande: Irene Öhberg, ”Årets 
mötesplanerare 2007” och arbetar som driftchef på Unilabs i Eskilstuna. Beatrice Svedberg, 
projektledare på Brinc i Gävle. Roger Kellerman, utgivare av tidningen Meetings 
International i Stockholm. Maria Clavering, sälj- och marknadschef på kurs & 
konferensgården Djurönäset på Djurö. Janne Björge, VD/delägare och coach på Meetmasters i 
Göteborg. Bengt Eric Herrman, vice VD för MQM i Stockholm. Anna – Karin Sellén 
Lövstedt, chef för information & marknadskommunikation på City Conference Centre i 
Stockholm. David Berg, projektledare på Hansen Conference & Event i Göteborg. 

4.2 Det ekonomiska läget 

Under senare delen av 2008 var det en svag BNP-tillväxt och svensk ekonomi gick in i en 
lågkonjunktur.102 I år fortsätter ekonomin att falla vilket bidrar till att sysselsättningen 
minskar. Industrin drabbas hårdast men även inom tjänstesektorn bidrar detta till att den 
tidigare ökade sysselsättning stannar av.103  Den sjunkande sysselsättningen förväntas pågå till 
år 2010, vilket gör att extra resurser sätts in. Med hjälp av en expansiv finanspolitik104 dämpas 
nedgången och bidrar till att BNP ökar. Konjunkturinstitutet förutspår en låg tillväxt under 
andra halvåret av år 2009 som sedan stiger till år 2010.105 

4.2.1 Mötesindustrins syn på lågkonjunkturen 

Förra året var ett bra år för mötesindustrin och även nu då Sverige befinner sig i en 
lågkonjunktur ser mötesindustrin ljust på framtiden, enligt artikeln ”Möten i 
lågkonjunktur”.106 Genom att hitta nya vägar kan mötesindustrin utvecklas och klara en 
ekonomisk nedgång.107 

                                                            
102 Bilaga 9, Barometerindikatorn 
103http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget/konjunkturlaget/svenskekonomigarinienlagkonjunktur.5.39aa239f11
a8dd8de6b800029528.html - 2009-04-22 
104 Expansiv finanspolitik: Staten sätter in åtgärder för att stärka ekonomin exempelvis sänkta skatter och höjda 
bidrag. 
105http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget/konjunkturlaget/lagkonjunkturenfordjupas2009och2010.5.6b382349
11d6cedb125800039226.html - 2009-04-22 
106von  Proschwitz, C., ”Möten i kristider”, Kick Off, 2009, nr. 2, s. 43 
107 Kellerman, R & Soenarso, A., ”Trend 2009”, Meetings International, 2009, s. 7 
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Tidningen Meetings International publicerade nyligen rapporten Trend 2009, där kommande 
trender inom mötesindustrin redovisas. Rapporten grundar sig på en undersökning där köpare, 
leverantörer och producenter/konsulter tillfrågades, av de 5500 tillfrågade svarade 833 
personer. Av köparna svarade 9,68 procent att fler möten kommer att genomföras under 2009 
jämfört med föregående år, 25,81 procent förutspår däremot att färre möten kommer 
genomföras. En stor skillnad från tidigare trendrapporter var att en tredjedel av köparna tror 
att antalet virtuella möten (video- och telefonkonferenser) kommer att öka markant under 
2009. 108 Något som även bekräftas av Christina Klasén travel manager på Apoteket.109 

På leverantörssidan förväntas det bli en kraftig uppgång. Inte lika kraftiga som under förra 
året, men dock en ökning på mellan 10-50 procent. Något annat som de på leverantörssidan 
märkt av är att deras kunder är mer prismedvetna i år än tidigare år. De tillfrågade 
producenterna och konsulterna är positiva inför framtiden. 30 procent säger att det blir en 
uppgång och att det generellt sett kommer att genomföras fler möten framöver.110  

Under en lågkonjunktur ställer företag högre krav på anläggningarna, samtidigt som de håller 
hårdare i pengarna på grund av en stramare budget. Anläggningarna försöker då att attrahera 
fler besökare genom att ”slipa” sina erbjudanden. Patric Eriksson, hotellchef på Varbergs 
kurort tror att fler företag kommer inse vikten av möten, även nu med mindre resurser. På så 
sätt kommer mötesindustrin att klara sig undan den ekonomiska krisen.111 

4.2.2 Lågkonjunkturens effekter på möten 

Företag ställer delvis in sina möten under lågkonjunkturen på grund utav minskade 
ekonomiska resurser, men även för att det inte ser bra ut utifrån. I sämre tider är det svårare 
att komma undan med möten, eftersom möten ofta förknippas med lyx. Företagets kunder kan 
uppfatta möten som något fult att arrangera under lågkonjunktur. Mötena som arrangeras ska 
inte uppfattas som kostsamma då företagen är rädda för vad andra ska tycka, speciellt 
kunderna. ”Mötet ska kosta champagne men champagnen får inte synas”.112 Företagen söker 
även billigare alternativ och försöker få bättre avtal med leverantörerna. Fokus ligger på 
kostnaden för mötet och det är viktigt att göra medarbetarna medvetna om företagets 
ekonomiska situation. Under en lågkonjunktur krävs det att företag kostnadseffektiviserar sina 
möten. Ett exempel på hur företag kan dra ner på kostnader är att dra ner på övernattningar 
och välja närliggande anläggningar.113 Företag kan spara in pengar genom att skapa 
effektivare lösningar för logistiken kring mötet. Att exempelvis servera vatten i karaffer 
istället för att bjuda på mineralvatten.114 Björge menar att företagen måste inse att det är bättre 

                                                            
108 Kellerman, R & Soenarso, A., 2009, s. 23ff 
109 Wihlborg, A., 2009, nr. 2, s. 49 
110 Kellerman, R & Soenarso, A., 2009, s. 26 
111 Wihlborg, A., 2009, nr. 2, s. 48 
112 Bilaga 3, Beatrice Svedberg 
113 Bilaga 2, Irene Öhberg 
114 Bilaga 8, David Berg 
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att anordna ett möte på en parkeringsplats och äta ärtsoppa, än att inte mötas alls. Oavsett vart 
du befinner dig uppstår det energi under mötet.115   

Det är även viktigt att under en lågkonjunktur använda de kompetenser och styrkor som finns 
inom företaget, istället för att anlita någon utifrån. En noggrann inventering av företagets 
kompetenser gör det lättare att genomföra ett effektivt och sparsamt möte.116 Möten är 
nödvändiga för att skapa kunskap, den mängd kunskap som mötet generar är hur effektivt 
mötet är. Därför anser Svedberg att mötesindustrin måste gå ihop och arbeta tillsammans, 
utbilda företagen och få dem att förstå vikten av möten och att mötet är ett 
kommunikationsverktyg.117  

För att anpassa sig till lågkonjunkturen bör mötesleverantörerna utforma möten efter kundens 
behov.118 Att vara kreativ vid goda ekonomiska förutsättningar är inget problem, det är under 
sämre tider som din kreativitet som leverantör sätts på prov.119 Det är svårare att få kunden att 
fatta beslut vilket gör att leverantörerna får jobba hårdare för att ”ro hem” affärerna. För att 
locka kunder till enklare köp tenderar paketering av tjänster att öka. Ett alternativ är att rikta 
försäljningen och satsa på möten hos företag som inte är hårt drabbade utav konjunkturen.120  

4.3 Innan mötet 

4.3.1 Identifiering av mötets syfte 

Goda föreberedelser inför ett möte är avgörande för mötets slutresultat. Att genomföra ett 
möte kräver en genomtänkt planering som bygger på att identifiera och strukturera mötet. Vid 
identifieringen sker en utvärdering över varför mötet ska genomföras, initiativtagaren måste 
identifiera mötets mål och syfte. Innehållet i mötet ska skapas utifrån företagets behov. 
Kellerman säger att företag som inte kan svara på frågan varför ett möte ska hållas, har inte 
behov av ett möte.121 Att identifiera ett mål och syfte underlättar inte enbart för ledaren utan 
även för deltagarna, dessa kan då förstå sammanhanget och deras betydelse för mötet och 
företaget. Syftet och målet bör alltid vila på företagets vision, affärsplan och budget.122 Därför 
kan mötet vara ett bra kommunikationsmedel för att stärka företagets strategier, det vill säga 
värdegrunder, värdeord och vision. I planeringsstadiet tenderar företag att glömma bort dessa 
tre delar, vilket resulterar i att företag har svårare att uppnå utsatta strategier. När Brinc tar sig 
an ett nytt uppdrag utses en referensgrupp av kundens anställda. Dessa personer representerar 
olika avdelningar i företaget och får i uppgift att beskriva företagskulturen och deras 
värdeord. I företag där en stark företagskultur saknas, tar Brinc tillsammans med ledningen 
fram värdegrunder som företaget står för. Värdeord som Brinc arbetade fram med Gävle 
kommun var kvalitet, samarbete och bemötande. Att identifiera Gävles värdeord resulterade i 
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ett lyckad och välgenomförd ”värdekväll”. Under kvällen förmedlades de nya värdeorden till 
de anställda, vilket var företagets syfte med mötet. De frågor som referensgruppen ger svar 
på, visar vilka känslor det finns i företaget idag och vilka känslor som ska väckas i mötet. Det 
ska även ge svar på vilken kunskap som kan berika kompetensen bland personalen och vad 
mötet ska generera, det vill säga den skillnad mötet ska göra för företaget. När 
undersökningen är gjord kan de tillsammans med kunden börja detaljmåla mötet. Brinc vill ge 
företagen valuta för pengarna och få dem att förstå att mötet är en investering.123  

För att uppnå resultat med mötet ska rätt frågor tas upp på rätt möte. Öhberg påstår att fel 
frågor på fel möte kan skapa irritation och mötet tappar då fokus på det utsatta målet vilket 
gör att viktiga frågor försummas. Genom att ledaren tidsbegränsar de utvalda frågorna och 
använder mötets tid maximalt, kan alla förutbestämda frågor besvaras och detta effektiviserar 
mötet.124 När mål och syfte är identifierat ska initiativtagaren till mötet reflektera över vilken 
typ av möte som är aktuellt för att kunna nå önskat resultat. Öhberg delar upp mötestyperna i 
information-, diskussion- och beslutsfattandemöten. Informationsmöten handlar om att 
förmedla information till övrig personal, diskussion- och beslutsfattandemöten riktar sig oftast 
till ledningsgruppen. När detta är fastställt ska berörda personer väljas ut, det vill säga välja ut 
deltagare som kan bidra till att mål och syfte uppnås. Att även välja rätt ledare är viktigt. Är 
ledaren osäker kan det vara bättre att bjuda in någon som är kunnig inom det aktuella 
området, detta för att budskapet ska förmedlas på ett trovärdigt sätt.125 Kellerman berättar om 
en relativt ny form av ledarskap inom möten, benämningen av ledaren är facilitator. De är 
professionella och vet vilken sorts pedagogisk metod som lämpar sig bäst till det aktuella 
mötet. Använder företaget sig utav en facilitator garanteras att det önskade resultatet uppnås. 
Om en facilitator hyrs in kan VD:ns kunskap användas i mötet istället för att han själv enbart 
driver mötet framåt.126 De högre ledarna bör delta i mötet på samma sätt som de anställda, för 
att visa att, vi gör det tillsammans. Ledaren ska vara väl förberedd inför mötet för att kunna 
engagera och motivera deltagarna.127 Öhberg anser att många ledare och föreläsare idag 
brister i deras förberedelser inför möten.128  

4.3.2 Strukturera mötets syfte 

Lika viktigt att ledaren ska förebereda sig själv, måste han förbereda deltagarna inför mötet. 
För att strukturera upp mötet bör deltagarna informeras inför mötet om vilket syfte och mål 
mötet har och vad som förväntas av deras deltagande. Öhberg brukar delegera uppgifter till 
deltagarna, som de under mötet får redovisa, deltagarna blir då mer aktiva och pålästa inför 
mötet.129 I inbjudan och mötesunderlaget som skickas till deltagarna, ska rätt förväntningar 
och känslor väckas, då blir de bättre förberedda och förväntansfulla inför mötet. Redan i tidigt 
stadium ska deltagarna förberedda sig mentalt för mötet. Svedberg berättar att det är 
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betydelsefullt att deltagarna känner sig utvalda och viktiga. Personliga inbjudningar som 
skickas till deras hemadresser är ett sätt att väcka denna känsla. Till en av deras kunder 
skickades det ut elektroniska videoinbjudningar med budskapet ”One Voice”, som 
symboliserade syftet med mötet. One Voice budskapet var ”tillsammans är vi starkare än alla 
andra”, detta var framtaget för att knyta samman kontoren runt om i landet. One Voice var 
som en röd tråd genom hela mötet, från inbjudan till uppföljning. Syftet och målet ska därmed 
förmedlas i allt ifrån föreläsningar till transporter och aktiviteter.130   

Val av lokal och plats anser både Öhberg och Svedberg vara viktigt att matcha med 
mötestypen. Svedberg berättar att platsen förstärker känslan och budskapet av mötet. Ska ett 
företag expandera på en internationell marknad kan en plats med internationell atmosfär 
förstärka den känslan.131 Val av lokal kan också ske utifrån mötestypen eller syftet, är det till 
exempel ett beslutsfattande möte bör lokalen spegla allvaret i mötet. Beroende på mötets syfte 
kan lokalen vara avgörande för resultatet. En ny lokal kan vara bra om kreativa idéer och 
lösningar ska arbetas fram. Även placeringen i lokalen påverkar deltagandet, Öhberg brukar 
sätta deltagarna i en ring för att alla ska synas och ingen ska glömmas bort, ingen ska kunna 
sitta av mötet utan alla ska vara aktiva och engagerade.132   

4.4 Under mötet  

4.4.1 Väcka känslor genom möten 

Mötets sammanhang, det vill säga syftet och målet, ska förmedlas genom känslor vilket bidrar 
till att intrycken förstärks. Kan mötet väcka känslor hos deltagarna som skapar engagemang, 
minns deltagarna budskapet bättre vilket leder till att de blir mer kreativa. Sammanhang och 
engagemang förmedlas bäst genom möten, vilket bidrar till att företagets kompetens ökar.133 
Genom att beröra och skapa en känsla hos deltagarna blir mötet minnesvärt. Detta kan uppnås 
genom att deltagaren kommer till mötet förberedd och med rätt förväntningar.134 Med hjälp av 
storytelling och historia kan företagskulturen stärkas och mötet får då ett starkare avtryck i 
företaget. Svedberg ger exempel på hur Brinc arbetar med att överraska och skapa känslor hos 
kunderna. Under ett möte i Åre fick deltagarna åka lift upp på fjället där de överraskades av 
en kvinna som jojkade. Fjällets miljö var gripande i sig men sången förstärkte upplevelsen 
ytterligare. Brinc arbetar utifrån ”Tingeling modellen”135 när de skapar möten, de små 
detaljerna ramar in mötet och tillför det lilla extra som gör mötet minnesvärt. I Åre var det 
den jojkande kvinnan som var ”strösslet över tårtan”, det vill säga det lilla extra och 
minnesvärda. Ett liknande exempel var under ett möte i Visby, där en riddare red in i salen 
under middagen.136  
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4.4.2 Ledarens engagemang och deltagarnas inspiration 

Kellerman säger att det är vanligt att chefer använder mötet som maktspråk, istället för att 
använda dem som strategiska och pedagogiska verktyg för att utveckla företaget.137 En ledare 
måste vara påläst och förmedla en bra attityd till deltagarna för att skapa ett effektivt möte. 
Även kroppsspråk har betydelse för hur deltagarna uppfattar budskapet. Om ledaren inte tror 
på det ämne eller budskap som förmedlas, mister han sitt förtroende hos deltagarna. Mötets 
syfte måste vara förankrat hos ledaren annars tappar deltagarna fokus och intresse för mötet. 
Det engagemang och kroppsspråk som förmedlas påverkar mötet i hög grad, genom att den 
skapar positiv- eller negativ energi. Ledaren har till uppgift att lyfta fram alla deltagare och få 
dem att känna sig trygga i ett klimat där alla vågar diskutera och ställa frågor. Mötet kan nå 
bättre och snabbare resultat om alla är delaktiga, då allas åsikter är viktiga. Talar ledaren 
utifrån sina egna erfarenheter kan mötet och informationen bli mer minnesvärt.138 Möten är 
den högsta formen av kommunikation, då vi människor utvecklar kreativitet av den energi 
som skapas i mötet.139 Det är viktigt att skapa dynamik och smarta och kreativa lösningar till 
mötet. Öhberg tar upp ett exempel på en höjande aktivitet som hon själv varit med om under 
ett möte. För att komma igång med mötet fick alla deltagare sjunga tillsammans. Till en 
början var det lite pinsamt berättar Öhberg, men stämningen lättades upp snabbt och 
aktiviteten blev mycket uppskattad efteråt.140 

4.4.3 Mötet som kommunikationsverktyg  

Kellerman antyder att det enda sättet att kommunicera är genom att träffa varandra. Han har 
tagit fram Kellermanlagarna, ”ju fler möten över internet, desto fler fysiska möten”. En 
diskussion har pågått om att fysiska möten kommer ersättas utav andra tekniska möjligheter, 
Kellerman hävdar att det snarare är tvärtom. Ju fler möten som sker elektroniskt desto fler 
anledningar till att fysiska möten skapas. Den andra Kellermanlagen handlar om att det inte 
går att dela en öl på internet, vi är fysiska personer och inte robotar. Mat står som nummer två 
över viktiga delar i ett möte, enligt trendrapporten som Meetings Internationell årligen tar 
fram. Mat och dryck kan vara viktigare än innehållet i ett möte, detta säger något om hur vi är 
som människor.141 Björge anser att all information bör ske genom en envägskommunikation i 
form av traditionella kanaler såsom mail, PM och nyhetsbrev. Men när det handlar om att 
mötas, samtala och interagera i någon form är en tvåvägskommunikation den bästa kanalen.142 

Då vi människor har olika inlärningssätt är det viktigt att förmedla budskapet på olika sätt. 
Brinc tror på ett roligare lärande, där utbildning inte behöver vara tråkigt. Tyvärr anser många 
företag att utbildning ska vara likt en skolsittning för att verka seriöst, det vill säga en 
envägskommunikation. Företag tror ofta inte att kunskap kan förmedlas genom aktiviteter, 
detta försöker Brinc att motbevisa. Utbildning via videoklipp är ett utlärningssätt som Brinc 
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använder sig utav. Ett exempel på videoklipp var på ett möte där deltagarna skulle lära sig att 
mingla i syfte att knyta kontakter. För att göra videon roligare var det Babsan som berättade 
och visade för deltagarna hur de skulle mingla. På kvällen anordnandes det en tillställning där 
deltagarna fick pröva sina nya mingelkunskaper. Babsan överraskade alla genom att dyka upp 
och testa deras färdigheter.143    

4.5 Efter mötet 

Efter varje möte bör en uppföljning och utvärdering av resultat och ny kunskap genomföras. 
Frågor som bör besvaras efter mötet är, vad gick vi igenom? Vad kommer på nästa möte? Vad 
har vi lärt oss? Vad kostar mötet? Uppföljningen görs för att företag inte ska glömma bort det 
som tagits upp och beslutats under mötet.144 Mötesleverantörer bör efter mötet genomföra 
utvärderingen tillsammans med kunden. Då kan de tillsammans dra lärdom om vad som var 
lyckat och vad som kan förbättras och utvecklas till nästa möte.145 Brinc arbetar med 
uppföljning av möten med hjälp av en verktygslåda. Lådan kan innehålla saker som filmer, 
böcker och temaaktiviteter som speglar mötets syfte och mål. Företagsledarna får med sig 
lådan hem för att arbeta med verktygen tills målet för mötet är uppnått.146    

4.5.1 Mäta möten  

Kellerman påstår att många ser ett effektivt möte som något kort och snabbt genomfört, 
medan han själv menar på att ett effektivt möte kan ta hur lång tid som helst. Då det är syftet 
med mötet som ska uppnås. Effektiva möten är ett lömskt begrepp enligt Kellerman, han 
använder hellre uttrycket lönsamma möten. Ett exempel han tar upp är när ett företag 
investerar i en svarv, vet de precis varför köpet görs och exakt vilken dag denna kommer att 
bli lönsam. Däremot kan företag lägga 80 miljoner på att anordna möten, utan att veta varför 
mötena anordnas och vilken investering de kommer generera för företaget. Denna inställning 
anser Kellerman är märklig, dock börjar han se en förändring i detta beteende.147 Herrman 
menar på att det anordnas många ineffektiva möten, där företaget inte utnyttjar tiden till fullo. 
Genom att ödsla tid på ineffektiva möten förlorar företagen pengar och detta har företaget 
aldrig råd med, speciellt inte under en lågkonjunktur.148 Företag vill kunna påvisa att de får 
valuta för sina pengar och att mötet är en lyckad investering. Vill företagen se resultatet svart 
på vitt av deras investering i mötet, är olika mätmetoder en bra lösning.149 MQM presenterar 
en räknesnurra150 på deras hemsida om hur företag enkelt kan få en överskådlig bild över hur 
mycket pengar de spenderar på möten.151 När företagen inser hur mycket pengar de lägger ut 
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på möten vill de kostnadseffektivisera sig och utnyttja mötets fulla kapacitet, det vill säga se 
till att mötet blir en lyckad investering.152  

MQM har tagit fram en modell där det går att mäta mötens kvalité och effektivitet. Frågor 
som ställdes innan mätmodellen togs fram var exempelvis, ”Får man ut vad man vill av denna 
investering?” och ”Kan mötesverksamheten mätas och förbättras?”. Mätmodellen togs fram 
för att kunna utveckla den interna mötesverksamheten på samma sätt som utveckling sker på 
övriga delar inom företaget. Först besvarar företaget på 40 enkätfrågor, detta för att ta reda på 
vad de tycker om de möten som arrangeras och genomförs idag samt hur många möten de 
genomför. De får också besvara hur väl mötena bidragit till företagets utsatta mål och resultat. 
En ansvarig utses på företaget, efter att företaget bestämt sig för att se möten som en 
verksamhet att utveckla. MQM skickar sedan ett brev med webbenkäten och utformar ett 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet kan bestå av utbildningar i mötesledning eller skapa 
rutiner vid uppföljning etcetera. Syftet med mätmetoden är inte att dra ner på mötestiden utan 
att förbättra kvalitén på mötena. Om dock kvaliteten förbättras kan detta bidra till färre men 
effektivare möten.153 

Genom att mäta möten kan företaget få fram vilka förändringar som kan göras. Företag bör 
mäta möten på samma sätt som vilken produktion som helst.154 Möten kan även mäta kunskap 
och attityder hos deltagarna, detta görs genom enkätundersökningar innan och efter mötet. 
Genom att svara på samma frågor kan ett resultat av mötesdeltagarnas kunskap och attityder 
redovisas. Svedberg menar att mätningen handlar om att få fram resultat av ökad kompetens 
och effektivitet, och det är där företagen kan se lönsamheten.155  
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

Analysavsnittet presenterar de tankar och tolkningar som gjorts utifrån den empiriska studien 
och den teoretiska referensramen.  

___________________________________________________________________________ 

 
Utifrån våra valda intervjupersoner har vi uppfattat att det idag finns en bristande kunskap hos 
företag om vikten av möten. Möten tenderar att arrangeras utav ren vana och många av dessa 
saknar både syfte och mål. Det är inte helt ovanligt att deltagare endast sitter av möten vilket 
resulterar i onödiga kostnader för företag. Företag behöver inse att möten kan användas som 
ett kommunikationsverktyg. Genom att förstå mötens vikt, kan företagen utnyttja dess fulla 
kapacitet. Med det menar vi att företagen bör se möten som ett tillfälle att stärka 
organisationen och dess medarbetare. Möten kan användas för att öka personalens kompetens. 
Genom att företag investerar i möten, investerar de även i medarbetarna. God kompetens 
bland personalen är en förutsättning för att stå sig konkurrenskraftig på marknaden och kunna 
generera ökad lönsamhet. Företag bör se möten som en investering på samma sätt som de 
investerar i en fysisk produkt. Att arrangera möten är kostsamt, men företag idag har ingen 
insikt i hur mycket de faktiskt lägger ut på möten. Möten är ofta en dold kostnad, då de inte 
budgeteras på samma sätt som fysiska resurser. Kostnader som exempelvis mötesdeltagarnas 
förlorade arbetstid är något som ofta ej räknas med i den totala kostnaden för möten. Skulle 
företag inse den verkliga kostnaden för möten och väga den kostnaden mot vad de får ut av 
möten, skulle företag lättare förstå vikten av att utnyttja mötens fulla kapacitet. Företag bör 
veta varför mötet genomförs, ett tydligt syfte och mål bör fastställas inför mötet. Frågor som 
bör besvaras i planeringen är, vad vill vi uppnå, hur ska vi gå tillväga och hur ska vi mäta 
resultatet av mötet. När dessa frågor ej besvaras uppstår en ineffektivitet och därmed 
outnyttjad arbetstid för deltagarna. Den förlorade arbetstiden går aldrig att ersätta och utgör 
därför en stor kostnad för företagen.  

Företag idag lägger ofta fokus på den kostnad mötet utgör istället för att fokusera på mötets 
innehåll och den investering mötet kan generera. När fokus ligger på innehållet och resultatet 
blir mötet effektivt, det vill säga professionellt. Detta kan bidra till att färre men effektivare 
möten ersätter många ineffektiva. Det är genom detta tillvägagångssätt som företag kan dra 
ner på de onödiga kostnaderna. Att arrangera ett professionellt möte kan vara kostsamt men 
företag får tillbaka detta i effektiv arbetstid, kompetensutveckling och snabbare uppnådda 
resultat. Ett annat sätt att dra ner på onödiga möteskostnader är att använda rätt 
kommunikationskanal, viss information kan lämpas bättre att ges genom en envägskanal, i 
form av mail, videolänkar eller PM. Företag bör utnyttja den teknik som finns till spridning av 
information och använda fysiska möten till interaktion. Genom att rikta rätt kanal till rätt 
tillfälle kan företag spara in på arbetstid och därmed på kostnaderna. Vi anser därför att 
många av de möten som genomförs idag kan tas bort.  
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Möten har haft en tendens att präglas av en envägskommunikation där deltagarna varit 
passiva, vi anser att denna trend måste brytas. En passiv deltagare kan inte bidra med någon 
positiv energi som krävs för att företag ska utvecklas. För att mötet ska skapa engagemang, 
kreativitet och kunskapsutbyte måste mötet genomföras genom en tvåvägskommunikation. 
Mötesindustrin måste inse att företag har ett stort behov av hjälp gällande utformningen av 
möten. De måste ta tillvara på det befintliga behovet och kunna erbjuda ytterligare en tjänst 
som kan tillfredställa marknadens behov. Det räcker inte att mötesleverantörer enbart erbjuder 
lokal, transport och logi. Vi anser att många mötesleverantörer idag erbjuder ”luftslott” i form 
av en arena där företag själva får fylla och förvalta innehållet i mötet. Denna nya inriktning 
inom mötesindustrin kommer att leverera ett ”slott”, fyllt med företagets värderingar, vision 
och mål. Mötet kommer då få en helt ny mening för företagsutveckling. I den nya inriktningen 
ska facilitatorn användas som ett verktyg i lösningen på problematiken kring ineffektiva 
möten. Facilitatorerna kommer att garantera att slottet fylls och att syfte och mål uppnås. 
Mötesindustrin måste få företag att inse att facilitatorer behövs för att tillföra den kunskap 
som krävs för att få ut maximal kapacitet av mötet. Att anlita en facilitator kan anses 
kostsamt, men vi bedömer att företagen i slutändan får ut mer än de lagt ut för mötet. Den nya 
inriktningens sätt att arbeta med möten blir en investering för företagen.  

Då ett professionellt möte skapar kreativitet, motivation och engagemang bland medarbetarna, 
kommer detta visas i företagets utveckling och i ökad lönsamhet. Detta är alltid viktigt att 
uppnå, dock är det extra viktigt att företag satsar på professionella möten under lågkonjunktur. 
Under en lågkonjunktur är det speciellt viktigt att ta tillvara på den kompetens som finns och 
utveckla den för att stå konkurrenskraftig på marknaden. Vi anser att möten ska bli ett 
strategiskt verktyg för att nå framgång, konkurrensfördelar och utveckling inom företag. 
Oavsett ekonomiskt läge ska företag aldrig dra ner på professionella möten, då interaktionen 
och den energi som gruppdynamiken i möten genererar, inte går att ersätta.  

Då ledarskapet har en central roll i mötet, måste den nya inriktningen även erbjuda utbildning 
till företagsledare för att de bättre ska kunna genomföra möten. Vi tror att stora organisationer 
i framtiden kommer att anställa facilitatorer från mötesindustrin som aktivt arbetar med deras 
möten. Dessa kommer även att genomföra internutbildningar för ledarna och ge dem den 
kunskap som krävs för att maximera mötets kapacitet. För att kunna tillfredställa företagens 
behov av professionell hjälp, anser vi att universitet och KY-utbildningar som erbjuder 
turism- och mötesutbildningar, måste utbilda studenterna utifrån företagens behov. De 
ansvariga för utbildningarna bör även inse vikten av möten och att efterfrågan av professionell 
hjälp kommer att öka. Vi tror att utbildningar kan bidra till en förändring av den bild som 
företag tenderar att ha om möten. Företag ser ofta möten som något kostsamt och ibland även 
lyxigt. Men vi anser att mötet inte ska signalera detta, utan ses som en investering i företagets 
utveckling och i medarbetarnas kompetens.  
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6. Resultat  
___________________________________________________________________________ 

I resultatavsnittet avser vi att presentera de slutsatser vi dragit utifrån vår kvalitativa studie. 
Avslutningsvis kommer kunskapsbidrag och förslag på fortsatt forskning att redogöras.  

___________________________________________________________________________ 

 
6.1 Slutsatser 

Efter denna uppsats har vi konstaterat att möten måste mätas i allt större utsträckning för att få 
företag att inse vikten av möten. Om mötesindustrin inte kan visa resultatet av mötet svart på 
vitt, kommer företag fortsätta att genomföra ineffektiva möten på egen hand. Om 
mötesindustrin börjar ta till sig den nya inriktningen och de sex steg vi har presenterat, 
kommer de kunna leverera professionella möten och få företagen att komma till insikt.  

Då Sverige befinner sig i en lågkonjunktur är det särskilt viktigt för mötesindustrin att 
anamma den nya inriktningen. Under denna ekonomiska svacka ska industrin förbereda sig 
för den kommande efterfrågan av professionella möten. Mötesindustrin kan tyvärr inte satsa 
fullt ut på denna inriktning ännu, då vi befinner oss i ett skede mellan ett intresse och den 
faktiska förändringen. Detta är en perfekt tidpunkt för mötesindustrin och universiteten att 
utbilda framtidens facilitatorer och förebereda sig för den ökade efterfrågan. 

När mötesindustrin och företag börjar arbeta professionellt med möten uppstår en ”win-win 
situation”. Det företagen vinner på att inse vikten av professionella möten, är att deras möten 
utvecklar företaget och gör de mer konkurrenskraftiga. Det kommer även innebära att 
företagens kundrelationer och varumärken stärks. Mötena kommer att öka kunskapen och 
engagemanget hos medarbetarna, vilket kommer generera en ökad lönsamhet för företaget. 
Mötesindustrin gynnas av denna utveckling då branschen vidgas och den nya inriktningen 
skapar nya tjänster. Genom att ta tillvara på företagens behov av professionell hjälp och 
erbjuda de nya tjänster som efterfrågas, kommer mötesindustrins totala omsättning att öka. 
Tar mötesindustrin tillvara på att utveckla denna outforskade inriktning, där syfte och mål 
präglar mötets innehåll, kan de vara steget före på en outforskad marknad. Detta kan leda till 
att svensk mötesindustri når den internationella marknaden och motverkar istället att 
internationella konkurrenter professionaliserar de svenska mötena. Det är viktigt för 
branschen att ligga steget före, känna av kommande trender och kunna leverera det 
marknaden efterfrågar. 

6.2 Kunskapsbidrag 

Då detta uppsatsämne är relativt outforskat, anser vi att resultatet av denna kvalitativa studie 
har bidragit till en ökad förståelse för vikten av att arrangera professionella möten för att nå 
företagsutveckling. Uppsatsen ger även en inblick i hur företag och mötesindustrin kan 
gynnas av att arbeta med möten som ett kommunikationsverktyg.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

För att förtydliga effekterna av att arbeta professionellt med möten skulle en kvantitativ 
forskning vara ett bra komplement till vår studie. Den kvantitativa forskningen skulle då 
kunna mäta mötens effekter inom företag och därmed förtydliga vikten av möten för 
företagsledare. 
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
___________________________________________________________________________ 

En kvalitetssäkring och en kritisk granskning ämnar vi att diskutera i detta avslutande avsnitt, 
vi kommer även att lyfta fram uppsatsens styrkor och svagheter. 

___________________________________________________________________________ 
 

I denna kvalitativa uppsats har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in 
primärdata. Då alla intervjuer inte varit personliga kan detta ha påverkat omfattningen av 
intervjupersonernas svar. Dock anser vi att intervjuerna som genomförts varit tillräckligt 
omfattande och djupgående för att ge oss en bra förståelse för ämnet. Vid mailintervjuer har 
vi inte kunnat påverka den mängd information som respondenten bidragit med, detta skulle ha 
kunnat undvikas under en personlig intervju. Under personliga- och telefonintervjuer har vi 
kunnat undvika missuppfattningar och korta svar från respondenterna genom att ställa 
följdfrågor som har förtydligat svaren. Då vi använder oss av ett hermeneutiskt synsätt har vi 
försökt att inte lägga in egna värderingar vid tolkningen av intervjupersonernas tolkning av 
deras omvärld, detta för att ge en korrekt återgivning av respondenternas svar. 

Uppsatsförfattarna bör alltid hålla ett kritiskt förhållningssätt vid användningen av 
elektroniska källor, då källorna kan vara vinklade till organisationernas fördel. Dock anser vi 
att de källor som vi valt att använda i denna uppsats är tillförlitliga.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med Roger Kellerman, ansvarig utgivare på Meetings International, Stockholm 

Tidningen Meetings International har en vision att bli världens ledande facktidning för 
Metings Management. Tidningen har tre anställda, men dessutom fem fasta frilansarbetare 
som är med i varje nummer. Det första numret kom ut 2003 i september och den första 
engelska upplagan kom ut december 2008. Meetings International har 14700 mottagare av 
tidningen.  

Transkribering  

Berätta lite kort om vem du är och vad du jobbar med. 
Jag är publisher på en tidning som heter Meetings International som jag drivit med min fru 
som är chefredaktör sedan sept 2003. Före det var jag publisher på ett annat bolag som heter 
Intermedia och före dess jobbade jag med PR på ett bolag som heter (ohörbart), där jag var 
ansvarig chef för upplevelseindustrigruppen. Innan dess gjorde jag tidningen Konferens 
världen som jag startade åt Bonniers 1989, och jag var chefredaktör där till 2000. Och före 
dess startade jag i augusti 1984 Sveriges första mötesindustri tidning, som hette Mässor och 
Kongresser, idag heter den Expo och Event. Expo och Event och Konferens världen finns 
fortfarande idag men ägs av andra. De har tillskillnad från vad vi har ett leverantörsperspektiv 
och vi ett köparperspektiv. Vi vill utveckla Sveriges möten och göra de mer professionella, 
effektiva, lönsamma. Vi påstår fortfarande att ungefär 95 %  av alla möten som utförs i 
Sverige är fullständigt värdelösa, har varken mål, mening eller syfte. Dom är illa 
genomtänkta, uselt genomförda och aldrig uppföljda. Det är så man kan sammanfatta det.  
 
Hur ska man uppnå att mål och syfte uppnås i ett möte? 
Det finns pedagogiska metoder för möten, alltså det märkliga är att i företag när man köper en 
svarv så är det självklart att man har en instruktion på hur man genomför arbetet med svarven. 
Köper man en bil finns det en instruktionsbok om hur du ska serva den. Genomför man möten 
ger man fullständigt fan i allting, för att man tror av gammal vana att man kan göra möten 
som man alltid har gjord de, det vill säga värdelöst. Med det är det inte sagt att alla möten är 
värdelösa, men oerhört många möten driver folk till vansinne så dåliga. Och chefer använder 
möten som maktspråk i väldigt många företag, istället för att använda de som pedagogiska 
verktyg för att utveckla företaget, strategiskt verktyg. Man investerar i ett möte, så investerar 
man rätt stora pengar. Men eftersom det inte syns i budgeten på det sättet, står det inte möte 7 
miljoner kronor. Utan det försvinner på 18 olika ställen i budgeten, på olika avdelningar. Och 
vem som helst kan vara mötesansvarig, menar vi på att det måste ändras. Man kan inte ha 
människor som sitter i helt meningslösa möten, år ut och år in. Vi ser på det politiska systemet 
i Sverige, när kommunalråd och andra höga politiker sitter i möten 70-75% av sin tid, och var 
ser vi resultaten av det någonstans? Varför inser man inte att man måste vara professionell när 
det gäller möten. Därför att ett klassiskt socialdemokratiskt samhälle som vi lever i, trots att vi 



 

 

 

har ett borgligt styre nu, så är det så att ingenting behöver förändras, allting är bra redan. 
Varför ska vi genomföra bra möten när vi redan när vi aldrig ens tänker tanken att vi behöver 
genomföra några möten, vi har möten. Vi har ju en tävling, där vi utser årets ”mötes och event 
planerare”, som det heter numera. Där vi i år hade en oerhört hög nivå på de som tävlade, 
därför att eventbolagen idag, dom ledande eventbolagen idag som Hansen, Imagine, 
Minnesota och ett antal andra, dom förstår det här. Hela utvecklingen av mötets innehåll drivs 
idag av producenter. Hela utvecklingen av mötets innehåll drivs idag av producenter inte av 
köparna. Köparna har för dålig utbildning och dom håller på att få sparken en del av de 
dessutom. Det drivs av eventbolagen, framgångsrika eventbolagen och det drivs av 
facilitatorer, som är ett yrke som har kommit till Sverige för att stanna. Det kommer ut fler 
och fler böcker, Liber ger också ut böcker. En som de har gett ur heter Workshops och 
arbetsmöten. För två år sen hade den utan tvekan hetat Workshops och konferenser,för vi 
kallar allting för konferenser i det här landet, fast det inte ens är i närheten av en konferens. 
För det är också ett socialdemokratiskt gammalt sätt, som vi har använt oss av i hundra år och 
då ändrar vi inte på det. På samma sätt som vi kallar det här för besöksnäringen som är väldigt 
fel tycker jag. Det finns inget annat land i världen som pratar om en besöksnäring, resten av 
världen heter turism, för det är mycket enklare. Det heter Tourism business och tourism 
meeting industri. Det heter det överallt och det borde det heta här också. Men eftersom Mats 
Hult dessvärre har bestämt att det ska heta besöksnäringen och har är mycket större än vad jag 
är, så heter det fortfarande besöksnäringen. Jag ger folk väldigt dåligt samvete genom att tjata 
om det här, snart törs ingen säga besöksnäringen när de ser mig, fast jag vet att det säger det 
när de inte ser mig.  
 
Vad har mötet för betydelse för företag? Varför har man möten?  
Varför ska man ha effektiva möten?  
Det är ju det enda sättet att kommunicera är ju att träffa varandra. Det finns en Kellerman lag 
som används betydligt mer internationellt än i Sverige. Jag har hittat på en lag som säger ”Ju 
fler möten över internet, desto fler fysiska möten”. Och ingen har kunnat säga emot mig 
hitintills. Det har ju funnits en diskussion om att vi kommer ersätta vårt resande, ersätta det 
personliga mötet med andra tekniska möjligheter. Och jag säger att jag inte finner något bevis 
för detta någonstans i hela världen, det har vart tvärtom. Ju fler möten som är elektroniska 
desto fler anledningar till att vi också ska träffas. Dessutom är det också Kellermans 2 lag där 
man kan inte dela en öl på internet, det är omöjligt. Vi är fysiska personer, vi är inte robotar, 
inte än i alla fall. Robotar kan säkert leva utan att äta, dricka och träffas. Men när vi gör vår 
undersökning, årliga undersökning, Trendrapporten, är mat nummer två av viktiga saker som 
man ska med i ett möte. Viktigare än innehållet, det säger nått om hur vi är som människor. 
Jag säger inte att vi ska ta bort det som är gott, och jag själv äter och dricker mycket. Men det 
hindrar inte att vi också kan skapa väldigt effektiva möten, eller kalla det mer lönsamma 
möten, ofta går dessa hand i hand. Men begreppet effektiva är ett lömskt begrepp, för alla tror 
att man ska göra något väldigt kort och snabbt, och så är det inte. Effektiva möten kan vara 
hur långa som helst, därför det är syftet man hade med mötet tog lång tid att genomföra. 
Däremot menar jag på att ser jag företag som SEB, Ericsson, sådana stora företag, använder 
sig av facilitatorer i väldigt mycket högre grad idag än för fem år sen. Dom är professsionella, 



 

 

 

de vet vilken sorts metod, pedagogisk metod man ska ha till vilket möte man ska genomföra. 
Det finns en organisations som heter IAF, International Association of Facilitators, som har 
rätt så många medlemmar nu. Som är en bra bas för att förstå vad de här människorna håller 
på med. Det finns säkert hundra pedagogiska metoder, Svenska möten har på sin hemsida 
skapat fem egna metoder, kanske sex metoder idag. Open space, strategisk analys etc… det 
finns många pedagogiska metoder, men de som använder som är facilitatorer eller mötes 
konsulter, som använder dessa för att skapa effektiva möten. Men jag tycker det ska heta 
lönsamma möten istället för effektiva möten, det ska vara lönsamt för företagen att driva 
möten överhuvudtaget och då utbildar man sådana människor som tex i norrtälje inom 
mötesdesign. Skapar innehåll utifrån ett behov. Först fastställer man varför ska vi ha ett möte, 
kan man inte svara på den enkla frågan ska man inte ha ett möte. Jo vi ska ha ett möte för vi 
hade ett möte förra året den här tiden, det är ett rätt vanligt svar. Men vi har ett sånt här möte 
varje år, men vad ska vi göra då? Ja vi får hitta på nått. Det är inte fel på detta, för självklart 
ska vi finna möten som fortfarande har mål att ha väldigt roligt. Det kan vara oerhört viktigt 
och oerhört effektivt. Men det är för många möten som varken har mål eller mening. Det 
måste vi använda oss av och använda oss av proffs 
Man har skapat på TUR mässan, Masterplan 2025, eller man ska göra det. År 2025 ska 
Sverige vara femma i världen bland alla turistländer, och jag säger bara ööö jaha. Vad är vi e 
dag 447 av 200. Vi har hälften så stor turism del av brutto nationalprodukt som Europa i 
genomsnitt. Så vi har en fantastisk potential, men att bli nummer fem med tanke på hur stora 
de andra länderna är. Spanien har 60 miljoner besökare, Frankrike 58 miljoner och USA har 
rätt många så att bli nummer fem med tanke på Thailand, Malaysia. Jag sitter ju med i MPI, 
Meetings Professional International, och jag sitter med i Emea Consulting styrelsen, som 
betyder Europé Meadle Eastern Afrika, det är alltså. Och jag ser vad som händer i 
mellanöstern, Afrika. Alltså vi är på väg att tappa greppet, vi förstår inte, politikerna i Sverige 
förstår inte vilken unik situation vi har. Vi är så otroligt duktiga på att genomföra kongresser 
och stora event, därför det inte finns några människor här. Våra bussar kommer när de ska 
komma, i Barcelona kan du hamna i en busskö och bli stående i busskö i fem timmar och 
ingenting händer, i Barcelona blir du rånad om kvällarna. I Sydafrika blir du mördad, det blir 
man inte i Sverige, okej det händer en del saker i Stockholm, det är ett oerhört säkert land. 
Titta nu på EU, vi blir ordförande i EU 1 juli och det kommer genomföras så många möten i 
Sverige och de kommer alla att fungera. Och det enda vi behöver säga är att Sweden it works. 
Varför kommer kardiologerna hit var femte år, därför att det fungerar. Dom är 25000 
människor och de kommer till sina hotell, de blir inte rånade, de tycker fortfarande att det är 
för dyrt vilket det inte är, det är en myt att Sverige är dyrt. Ja kom själv från Sydafrika här om 
dagen och det kostar ungefär lika mycket i Sydafrika och Sverige nu förtiden. Visst maten och 
vinet, framför allt vinet är billigare då de inte har samma skattesystem som vi har. Men vi kan 
inte bara sitta och vänta och se på när världen utvecklas. Det viktigaste är att utveckla vår 
industri. Turismen får inte bli allmänturism, det är inte bara tråkigt det är på beklämmande låg 
nivå. Av omsättningen 2007 236 miljarder omsatte Sveriges turism. 118 miljarder av det är 
affärsturism, 59 miljarder är mötesindustrin. Tittar vi på antal personer så är det helt omvänt 
förhållandet, det är väldigt få människor som omsätter 59 miljoner, det är några fler som 
omsätter 118 miljarder, det är oerhört många som omsätter de sista 118 miljarderna. Vanliga 



 

 

 

turister omsätter till 700kr dygnet medans det finns kongressdeltagare som omsätter 9000 kr 
dygnet,  

Nästan 30% av alla producenter, PCO:r säger att det kommer gå bättre i år än förra året, lika 
många säger att det kommer gå sämre. Men att det överhuvudtaget finns någon som säger att 
det kommer bli bättre, samtidigt som man läser i tidningen att nu är undergången nära. Det är 
viktigt att se till det ekonomiska landskapet, självklart är det företag som har tagit stryk i 
Sverige samtidigt som jag pratade igår med en kille som heter Janne Björge, han äger 
företaget Meetmasters, han sitter i Göteborg och berättade för mig, vi ska träffas på måndag 
och prata om utveckling av TURmässan och vi ska äta lunch. Hans företag har de senaste året 
gått från 20 miljoner till 40 miljoner till 80 miljoner i omsättnig, han omsätte 80 miljoner 
under förra året samtidigt som det började gå ner. Och nu startar han ett nytt företag som heter 
Eventavdelningen, som ska jobba mycket mer professionellt, äntligen säger han. Nu ska han 
jobbar med att mäta möten, kunder får inte bli kunder hos dom om de inte stället upp på 
programmet. Om ni inte vet varför ni har mötet får ni inte vara kunder hos oss. Alltså vi tittar 
på han som i år har fått priset årets mötes och event planerare, Peter Whalentin, VD på 
Geodes Willson som är ett jätte stort logistik företag, han  har slängt ur sin reklambyrå och 
PRbyrå och jobbar enbart med Imagine som är en Eventbyrå som jobbar professionellt med 
möten. Han säger att mötet är, och de är han inte ensam om att säga det är det vi har sagt i 
många år, att mötet är det enskilda viktigaste kommunikationsvägen som existerar. Det finns 
inget annat bättre sätt, vi kan skicka hur många email som helst men träffas man öga mot öga 
så når man så mycket snabbare fram till resultat. Och det här har vi vetat i tusentals år, mässor 
har funnits sen 1200-talet åtminstone och ändå finns det människor som säger att det kommer 
gå åt skogen med alla mässor, och det har ju visat sig att det går åt andra hållet, det går bara 
bättre och bättre. Vi är i händerna på kunskapslösheten, säger jag. Tyvärr är journalister 
värdelösa på turism. Dennis Bedrow går ut och säger att turismen i Sverige omsätter nu här 
mycket, då kommer han på bild i DN, Svenskan, Di etc. Jag ger mig fan på att de knappt byter 
ut texten från år till år utan att det bara byter ut siffrorna, och sen när dom har gjort det skiter 
som i det. Detta är en gigantisk industri. Turismen drar in tio miljarder i moms om året, det 
ger oss 90 miljarder i export intäckter. Det är större än bilindustrin. 

Är det viktigt att mäta möten? 
Jag tycker det är oerhört viktigt att mäta möten, jag kommer tillbaka till svarven. När ett 
företag köper en svarv, då vet man exakt vilken dag den blir lönsam. För man har köpt den 
därför att den ska bli lönsam. Om man lägger 80 miljoner på möten utan att ta reda på om det 
var någon mening med det här. Vad gjorde vi det här mötet för, vad är det vi har gjort 
egentligen, varför är vi här. Det tycker jag är en oerhört märklig inställning, men det har 
börjat ändras. De nominerade till årets mötes och eventplanerare var i år högt uppsatta chefer 
och chefer som förstår vad möten är, kommunikativt, vad ska vi med möten till, vilka ska vi 
samarbeta med. Det första de lärde sig var att någon annan skulle skriva deras tal, men när de 
upptäckte att alla sov efter en kvart, börjar vissa fundera på att man kanske borde ta in någon 
som producerar mötet, en scenograf, kanske en attributör som ser till att det ser snyggt ut, att 
det är en viktig miljö vi jobbar i. Möten är en del av teatern eller tvärtom teatern är en del av 
mötet.  



 

 

 

 
Men hur mäter man möten?  
Det finns olika metoder för hur man mäter möten, det finns en metod MQM, Meeting Quality 
Managment, som en kille som heter Rolf Larberg har varit med och skapat, det är ett enkelt 
sätt att mäta. Hansen har också ett sätt att mäta, det står på deras hemsida. Då ser nu hur man 
räknar. Först och främst tar man reda på hur mycket pengar lägger företaget ner på möten, det 
är en jätte enkel metod, det finns generella regler för. 20 % av arbetstiden går normalt sätt till 
möten, hur många anställda är vi och vad kostar det om dan, tar man dom gånger varandra. 
Då kanske defår ut 28 miljoner, vilket ofta chockerar företagen. 
 
Hur kan man kostnadseffektivisera möten? 
Generellt sätt kan man ta bort hälften av alla möten som genomförs, det är ett riktigt bra sätt 
att dra ner på kostnaderna. Men om det sen i slutändan innebär att man spar några pengar för 
att de andra mötena måste genomföras professionellt och då måste dom få kosta pengar. Vi 
kan inte köpa en svarv gratis, inte en företagsbil gratis och du kan verkligen inte genomföra 
ett professionellt möte gratis. Även om en del tycker det. Möten måste genomföras 
professionellt, det finns inga undantag Om man använder MQM metoden så inser man att 
företag oavsett storlek lägger ner mycket pengar på möten, det går att göra möten effektivare, 
då menar jag ekonomiskeffektivare genom att använda de pedagogiska metoder som finns. 
Där du oerhört snabbt kan komma fram till resultat. Använder man sig av en facilitator är man 
garanterad att resultatet har man när mötet är klart. Sen kan det ta några dagar innan du ser 
resultatet på papper. Man måste ha någon som kan driva ett sånt här möte, framför allt för att 
VD:n inte ska avgöra vad som är rätt och fel. Det har ofta varit så att VD (eller högsta 
ansvarig) har drivit möten, men skit i det. Se till att din kunskap kommer in i mötet istället för 
att driva mötet. Vi pratat inte om några gigantiska pengar, utan det kan kosta 20-25 000 kr om 
dagen att hyra in en facilitator. Vilket är oerhört väl investerade pengar. Vi ser ju på hela 
MPI:s utveckling, hade inte ens varit i närheten av vart den är idag om vi hade jobbat utan en 
facilitator.  
 
Är det vanligare med facilitator i andra länder?  
Eh nja, jag tror inte möten är bättre i andra länder, men USA som är ett gigantiskt land med 
ett antal stora företag som använder facilitatorer. IAF kommer ifrån USA. Många av våra 
metoder idag kommer från USA. Det beror på att landet är så otroligt stort och legat så långt 
fram utvecklingsmässigt så dom pedagogiska verktygen har skapats där. Det finns ju svenska 
också, den nya killen Lars… i boken workshops och arbetsmöten. Han har gjort en analys, 
som ja tycker är rätt spännande då hälften av det han skriver om har jag aldrig hört förut och 
jag har arbetat i 25 år med det här. Det är ett antal svenska metoder som är gjorda utan en kille 
som heter Sven-Olof Olsson, som är väldigt spännande och gå igenom och se vart används 
dom här. Man kan inte bara säga att de här metoderna finns utan man kan inte hitta på 
metoder om de inte används någonstans, det är där han har missat i boken med att säga vart 
det används någonstans. I alla fall säga att den här har används inom 20 börsnoterade företag. 
Jag tror att Svenska mötens modellen är sällan använda, för dom är ju en organisation för 120 
anläggningar. Och att få anläggningarna att gå ut till sina kunder och säga vi vill hjälpa dig att 



 

 

 

göra bättre möten.. men va menar du med det vi gör väl så bra möten som det går, säger de 
flesta. Lägg dig inte i vårt jobb för då flyttar vi nån annanstans. Så man törs väldigt sällan 
skapa dialog med dom här människorna. Av den bästa av världar skulle anläggningen säga Vi 
vill ha reda på syftet med ert möte annars kan ni inte vara hos oss. Och då måste ju alla 
anläggningar säga det samtidigt, annars slutar det ju bara att ha möten me de som säger de. Nu 
är det ju inte så men dit vill jag komma. Den utveckligen drivs idag av ett antal, 20 tunga 
event byråer. Men sen finns det också stora företag som SEB som har en riktigt duktig tjej 
som heter Josefine Sollander som är chef för event och sponsringsavdelningen, som vet 
väldigt mycket om möten. Det finns människor där ute som vet väldigt mycket om möten, 
Anna Johansson som jobbar på KTH som nu driver universtitetsprojekt. Dom vill att 
universiteten ska samarbeta om hur man ska utveckla den här verksamheten. Äntligen! Det 
här har dom gjort i England i 50 år. I England tycker man det är självklart att universiteten ska 
samarbeta. Vi måste för att politikerna ska förstå vad vi håller på med, ta reda på exakt vad är 
det här för en industri. Det finns ingen statistik, det finns ingen och har aldrig funnits. Det 
finns bara den där turistkakan. Nutek säger ju ingenting om mötesindustrin inom 
affärsturismen, det skiter ju dom i. Utan det är UNWTO, United Nation World Tourism 
Organisation, som säger att hälften av ett lands turism är affärsturism. Hälften av 
affärsturismen är mötesindustrin, det är en generell regel. Men när Kanada gjorde sin 
undersökning, visade det sig att mötesindustrin var mycket större än 25 %. Och jag har hela 
tiden hävdad att det i Sverige är det så också. Det är inte 59 miljoner, jag skrev en utredning 
år 2000, den enda statliga utredningen som har tagits fram för dåvarande turistdelegationen.  
Tog jag fram en bakgrundsgrupp där det var Ossian Stjärnström som är ekonomi och doc i 
turism, det var från SHR , det var tunga de va Anita Modin från riksdagen. Och när jag påstod 
med en åsnas envishet att svensk mötesindustri omsatte 33 miljarder, så skrattade alla ut mig 
och sa du är inte klok, det kan du för allt inte mena. SHR hade kommit fram till att de omsatte 
7 miljarder. Men när jag visade det här och gick igenom alla mina siffror så erkände dom att 
jag hade rätt, det är ju 33 miljarder. Och detta är 2000 och då pratar vi 9 år senare idag 59 
miljarder, så snabb är utvecklingen. Och det är ju så här att även om han den där gamla 
miljöpartisternas ordförare Birger Schlao säger att vi inte kan förvänta oss en ständig tillväxt, 
så är det ju vad folk gör. Folk förväntar sig ständig tillväxt. Det är det som gjort att 
utvecklingen har gått så fort och jag har då sagt att om 15 år kommer svensk turism omsätta 
400 miljarder. Vilket betyder att mötesindustrin kommer vara 100 miljarder. Det innebär att vi 
då är uppe på samma nivå som resten av Europa, när jag säger det brukar folk säga att det är 
en utopi det kommer aldrig att bli så. Men jag säger det, vi har haft den snabbaste 
utvecklingen i hela Europa dom senaste åren inom turismen, därför vi förr har legat på en sån 
låg nivå. Inte för att vi ligger lika som de andra, vi har inte en bättre utveckling. Vi har bara en 
bättre utveckling från att ha varit så små. Det här tror jag är väldigt viktiga siffror.  
 
Har ledaren en betydande roll för mötet?  
De har en avgörande roll för mötet.   
 
 
 



 

 

 

Ska man utbilda dom?   
Antingen utbildar man dom som inte har utbildning inom den här rollen eller så köper man in 
en facilitator för att göra detta jobbet. Den allra enklaste vägen är att köpa in en facilitator. För 
då vet du att du har köpt en någon professionell, men glöm inte att ta referenser. Bara för att 
man kallar sig för professionell facilitator, kanske man inte är det. Scharlataner finns det 
överallt.  
 
 
Kompletterande mailintervju 2009-05-25 
 
Hej Anna, 
  
När grundades tidningen? 
Tidningens första nummer kom ut 2003 i september. Första tidningen på engelska  
kom december 2008 och utkommer nu två gånger per år. 
  
Hur många anställda har ni?  
Vi är tre anställda, men dessutom fem fasta  
frilansmedarbetare som är med i varje nummer. 
  
Hur många läsare har ni?  
Enligt RS har vi 14 700 mottagare av tidningen, men vi har inte tagit reda på  
hur många läsare vi har, runt 1,5-2-5 gånger det utgivna antalet. 
  
Vad är er vision?  
Vision - Mission - Passion. Vi ska bli världens ledande facktidning för  
Meetings Management. 
  
Hälsningar 
  
Roger Kellerman 



 

 

 

Bilaga 2  
Intervju med Irene Öhberg, avdelningschef på Unilabs, Eskilstuna Blev utsedd till 
”årets mötesplanerare 2007” 

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till 
öppen och sluten sjukvård. Verksamheten bedrivs vid 11 sjukhus, 2 närakuter, 20 
primärvårdslaboratorier och tre fristående mottagningar. Företaget har ca 700 medarbetare, 
huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med 
specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin156.  

Priset ”Årets mötesplanerare” delas ut under Meetings@TUR och mötesindustridagen i 
Göteborg. Den utvalde vinnaren får pris för egna prestationer och utveckling inom 
mötesindustrin. Irene Öhberg tilldelades ”Årets mötesplanerare” 2007, priset delades ut av 
Lennart Mankert, Vd för Svenska Mässan i Göteborg. Juryns motivering var: "Irene Öhberg 
har i sitt arbete skapat utrymme för sina medarbetare att växa och utvecklas som individer 
också i företagets möten. I hennes arbete har hon fått företagsledningen att förstå vikten av 
mer professionella möten. Hon är en förebild i svensk mötesindustri." I priset ingår diplom, 
utbildningsstipendium, medlemskap i MPI, Meeting Professonals International och resa till 
EIBTM- mässan i Barcelona157.  

Sammanfattning  

Irene arbetar på Capio Diagnostiks på Mälarsjukhuset i Eskilstuna som driftchef och har 
arbetat som chef i 8 år. I arbetsuppgifterna innefattas bland annat  budget-, personal- och 
arbetsmiljöansvar.   

Irene blev årets mötesplanerare 2007. Hon berättar att hon alltid haft synpunkter på hur 
kvaliten på möten inom företaget såg ut och ville därför bli bättre på att planera och 
genomföra möten.  I samband med detta träffade Irene, Roger Kellerman som informerade 
henne om några böcker angående effektivisering av möten. Det ledde senare till en intervju i 
tidningen Meetings International där Kellerman arbetar som ansvarig utgivare av tidningen. 
Intervjun som till stor del handlade om hur ledningsmötena sköttes inom företaget, ledde till 
att alla möten sågs över och bearbetades. En konsult anlitades som gick igenom mötenas 
struktur och utvecklade denna. En till intervju genomfördes efteråt för att följa upp Irenes 
arbete. 

Det finns olika typer av möten, bland annat lednings- och informationsmöten. På ett 
ledningsmöte ska de ”tunga” frågorna behandlas. Det är här viktiga beslut som rör företaget 
behandlas och fastställs. Ett informationsmöte har som syfte att informera och underlätta om 
ändringar och annan information som rör företaget. Mötena ska bygga på företagets vision, 
affärsplan och budget. Vid planering av möten är det svårt att få in just företagskulturen, men 
det är just detta möten ska bygga på. Företagskulturen ska prägla hela mötet och 
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verksamheten. På mötena bryts de mål som satts upp ned i mindre mer hanterbara delmål, de 
blir på så sätt hanterbara att arbeta med i organisationen.  

Irene berättar om hur viktigt det är att strukturera och identifiera mötet. Man måste ta reda på 
vad för slags möte det handlar om och varför mötet ska genomföras. Är det information, 
diskussion eller beslut som ska tas? Är det information som ska förmedlas ska mötet riktas till 
personalen medan diskussion - och beslutsmöten riktas till ledningsgruppen. Det är också 
viktigt att man identifierar vilka personer som ska vara med på mötet, för att få dit rätt person. 
Frågorna som tas upp på mötet ska vara väsentliga för just det mötet, rätt fråga på rätt möte. 
Genom att tidsbegränsa frågorna blir mötet mer effektivt. På så sätt förhindras det att personal 
endast ”sitter av mötet”. Med strukturering och identifiering uppnår mötet sitt syfte och bidrar 
till ett effektivt möte. Dock är det vanligt att möten genomförs i tid och otid av ren vana. 
Vissa möten kanske inte kräver fysisk kontakt, som viss information kanske gör sig bättre och 
tydligare på papper eller mail. Man bör utnyttja den teknik som finns idag för att slippa 
onödiga och tidskrävande möten. Irene berättar att hon vid flera tillfällen deltagit på möten 
med bristande syfte. Det är både tröttsamt och kostsamt att delta på möten där informationen i 
stället kunnat skickas ut på mail.   

För att lyckas genomföra ett effektivt möte är det viktigt att föreläsaren är påläst och 
förmedlar en bra attityd till deltagarna. Även kroppsspråket har stor betydelse för hur 
deltagarna uppfattar budsakpet. Om föreläsaren saknas intresse eller inte tror på ämnet, gör 
inte heller deltagarna det. De tappar då i sin tur fokus och intresse för mötet. Syftet måste vara 
förankrat hos den som leder mötet. Kroppspråk och engagemang går aldrig att komma ifrån, 
de påverkar mötet genom att tillföra antingen positiv- eller negativ energi. Om ledaren känner 
sig osäker på vissa områden som den ska föreläsa om är det bättre att ta hjälp utav någon 
annan som kan ämnet bättre, antingen i eller utanför företaget. På ett möte ska alla kunna 
framföra sin åsikt och känna sig delaktiga, man ska se till att det är ett tillåtande klimat där 
alla vågar fråga. Genom att få alla delaktiga ger de bättre och snabbare resultat, allas åsikt är 
viktig. Ledaren har som uppgift att lätta upp stämningen på mötet så att alla känner sig 
tryggare och vågar diskutera med varandra. Alla individer är olika och alla ska respekteras, 
vissa är blygare än andra och vågar kanske inte framföra sina åsikter till gruppen. I detta fall 
kan ledaren ta emot nedskrivna frågort innan mötet, på detta sätt får även dessa personer 
chans att påverka. En bra ledare bjuder på sig själv, kan ta fram berättelser och liknelser av 
det han föreläser om. Ledarens ska tala utifrån egna erfarenheter, detta gör mötet och 
informationen mer minnesvärt.  

Innan möten är det viktigt att ställa sig frågan, vad ska vi göra? Vad förväntas det utav mig 
under mötet. Genom att ledaren delegerar ut ansvarsområden innan mötet kan deltagarna bli 
pålästa och vara mer aktiva då de rapporterar sina resultat under mötet. Något Irene brukar 
tänka på är att delegera respektive uppgift till den deltagare som intresserad utav just det 
ämnet, tex miljöfrågor. En agenda bör finnas till varje möte för att gruppen ska hålla sig till 
rätt ämne och för att deltagarna ska veta vad som kommer tas upp och vad syftet är. 
Eventuellt material som kommer behandlas under mötet bör även skickas ut i tid till 
deltagarna så att alla kommer till mötet pålästa och med rätt förväntningar. De vanligaste 



 

 

 

bristerna Irene upplever inom planering och genomförande av möten är att föreläsaren ofta är 
dåligt påläst och förberedd inför mötet. Att föreläsaren förmedlar en trovärdig känsla och inte 
bara läst in vad han/hon vill berätta. En annan svaghet är deltagare som inte kommer i tid, 
glömmer mobiltelefonen på och tappar lätt fokus på mötet. Möten tenderas också att anordnas 
i dåliga lokaler.  

Det är viktigt med bra lokaler som speglar mötets syfte. Är det exempelvis ett arbetsmöte så 
krävs det en viss typ av lokal där deltagarna känner vikten av mötet. Nu ska vi arbeta! Då ska 
man markera att detta är en speciell aktivitet som kräver rätt slags lokal. Lika så när det gäller 
viktiga beslut krävs det en viss typ av miljö och atmosfär. Det passar sig kanske inte att ta 
viktiga beslut under fikat eller lunchen, dessa beslut bör tas i ett enskilt rum där man kan vara 
fokuserad. Ett lunchmöte kan vara ett bra alternativ när nya kontakter ska knytas. Beronde på 
mötets syfte kan lokalen vara avgörande för resultatet. En ny lokal är bra om man vill jobba 
fram nya kreativa idéer och när något viktigt ska behandlas. Även placering i lokalen är 
betydande för mötet. Irene brukar sätta sina deltagare i en ring så att man får en bra överblick 
på alla, ingen kan sitta och gömma sig utan måste vara allert och ingen glöms bort. En annan 
viktig sak är höjande aktiviteter, ett exempel som Irene varit med om var att alla skulle sjunga 
tillsammans, i början var det lite pinsamnt men stämningen lättades snabbt upp och det var 
mycket uppskattat efteråt. Det är viktigt att skapa dynamik i mötet med smarta lösningar. 
Genom att beröra och skapa en känsla hos deltagarna blir mötet minnesvärt. Detta görs när 
deltagaren kommer till mötet med rätt förväntningar för vad mötet kommer att innefatta. Det 
är viktigt att känna stolthet och glädje att man är en del av sitt företag. 

Efter ett möte måste resultat och ny kunskap följas upp och utvärderas. Under mötet är det 
viktigt att hela tiden ge feedback för att efterarbetet inte ska försummas. Frågor som bör 
ställas under utvärdering är, vad gick vi igenom? Vad kommer på nästa möte? Vad har vi lärt 
oss utav det här? Vad kostar mötet? Målen som sätts upp för mötet måste kunna mätas och att 
man inte glömmer bort det som tas upp och eventuellt beslutas under mötet. Resultaten måste 
kunna redovisas. 

Vid en lågkonjunktur söker företag billigare alternativ och försöker skaffa sig bättre avtal. De 
drar in på övernattningar, resor och antal möten. Fokus ligger på kostnaden för mötet. Genom 
att skippa övernattning och välja närliggande anläggningar så kan kostnaden för mötet 
minska. Innan dessa förändringar genomförs är det viktigt att medvetandegöra medarbetarna 
om den ekonomiska situation som företaget befinner sig i. Då skapas en förståelse för de 
förändringar som krävs. Irene berättar att det är viktigt att se till de kompetenser och styrkor 
som finns på företaget och ta tillvara på dem när möten  anordnas under en lågkonjunktur. I 
stället för att anlita någon utifrån kan den kompetensen kanske redan finnas på företaget. Om 
man vet vad alla är duktiga på är det lättare att genomföra ett effektivt och sparsamt möte. 



 

 

 

Bilaga 3 
Intervju med Beatrice Svedberg, ansvarig projektledare på Brinc, Gävle 

Brinc är ett event bolag och har sitt huvudkontor i Gävle och har fem anställda och 
femhundra medarbetare. Brinc genomför interna eller externa marknads- evenemang. De 
fungerar som spindeln i ett stort nätverk av artister, beteendevetare, coacher, designers, 
filmbolag, föredragshållare, producenter, regissörer, scenografer, varumärkesexperter med 
flera.158 Med hjälp av upplevelsebaserad marknadsföring förflytta Brinc människor och 
organisationer mot ett bestämt mål. De hjälper sina uppdragsgivare dels med att utveckla 
externa kundrelationer, vid exempelvis mässor, seminarier och dels med interna processer för 
att samla medarbetare och skapa förståelse och engagemang kring en gemensam vision.159  

Sammanfattning 

Beatrice Svedberg är delägare i företaget Brinc, där hon har arbetat i 6,5 år. Hon började sin 
anställning som produktionsledare och arbetar nu som projektledare. 

Brinc har kunder över hela Sverige, några av deras största kunder är Sandvik och Grant 
Thornton. De kunder som vill använda Brinc som ett verktyg för att skapa förändring i deras 
möten blir de långvariga kunderna. Beatrice berättar att möten behövs för att det är den högsta 
formen av kommunikation, vi människor utvecklas genom möten. Möten skapar energi som i 
sin tur skapar kreativitet. Ett effektivt möte är när mötet uppfyller dess förbestämda syfte och 
mål. Detta gör Brinc genom att träffa kunden och ta reda på varför mötet ska äga rum. Man 
frågar kunden vad vill ni med mötet? Vart ska ni? Bakgrund? Detta för att veta vilken rikting 
mötet tar. Varje möte ska se och gå mot målet. Flertalet företag vet inte varför de vill ha möte, 
många arrangerar möten av ren vana. Det är något man alltid har gjort. De vanligaste bristerna 
är att mötet saknar syfte eller att syftet inte stödjer affärsplanen. Mötet ska även genomsyras 
av affärsstrategin, vilket innefattas av företagets värdegrund, värdeord och vision. Dessa tre 
delar hjälper företaget att nå sitt mål med mötet. Företagskulturen kan både vara outtalad och 
uttalad, den outtalade är den som finns i väggarna och bland medarbetarna. Den uttalade finns 
ofta nedskriven av ledningen eller grundaren. I många fall arbetar man inte med dessa 
värdeord, vilket ofta kommer fram vid planeringsstadiet av mötet. En referensgrupp tas fram 
från olika delar i företaget för att ge Brinc en bild av företaget. I den gruppen kan Brinc 
undersöka vilka känslor som finns inom företaget idag och vilka känslor som bör skapas i 
mötet, vilket ny kunskap ska berika kompetensen på företaget och vad mötet ska göra. Alltså 
vilken skillnad mötet ska göra för företaget och vilken valuta för pengarna företaget får av 
mötet. När Brinc har fått en god översikt om företaget, dess syfte och mål med mötet börjar de 
detaljmåla mötet tillsammans med kunden.  

Det är otroligt viktigt att medarbetarna förstår sammanhanget, varför de deltar i mötet och 
varför förtaget har möte. Val av plats är otroligt viktigt för att förmedla känslan och budskapet 
med mötet. För ett företag som arbetar med naturfrågor, kan ett möte ute i skog och mark 
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väcka engagemang för de frågor som de behandlar. Om ett företag vill förmedla 
internationalitet till deltagarna kan en plats med internationell atmosfär förstärka mötets 
budskap. Man måste skapa engagemang hos medarbetarna, detta kan man göra under mötet 
genom att överraska deltagarna, skapa känslor, repetera det som är viktigt, repetera gärna med 
en känsla, exempelvis skratt. Syftet och målet ska förmedlas genom att väcka känslor. 
Budskap som förmedlas via känslor minns man bättre, intrycket förstärks. Få man deltagarna 
att förstå varför man har mötet, kan man väcka känslor som skapar engagemang, detta gör att 
deltagarna lär sig bättre och blir mer kreaktiva. Vilket i sin tur skapar kompetens på företaget. 
Sammanhang, engagemang och kompetens förmedlar bäst genom ett möte. Det är även viktigt 
att deltagarna får känna sig viktiga, detta kan göras genom att skicka tryckta personliga 
inbjudningen hem till deltagarna. Redan i inbjudan är det viktigt att förmedla syftet och målet 
med mötet genom känslor. Inbjudan ska skapa förväntningar och förbereda deltagarnas 
känslor, man vill även att det ska börja pratas om mötet i fikarummet. Redan i tidigt stadie ska 
deltagarna mentalt börja förbereda sig. Ett exempel på detta är ”One Voice”, där man 
skickade ut flera videoinbjudningar till deltagarna via mail för att skapa förväntningar och 
förmedla mötets syfte. Videoinbjudningarna förmedlade budskapet ”One Voice”, som innebar 
att företaget ville föra samman landets olika kontor. Mötet skulle hållas på Gotland, och 
Visby ringmur stod för: tillsammans är vi starkare än alla andra. Ringmuren har en 
historiskbetydelse som man tog tillvara på vid skapandet av mötet. Historien handlar gotlands 
kamp mot fiender, tack vare muren kunde gotlänningar gå ut segrande ur strider.  

Beatrice tar även upp några exempel på hur Brinc överraskat och skapat känslor hos kunderna 
under mötet. Ett var i Åre där deltagarna fick åka lift upp på fjället och överraskades av en 
kvinna som jojkade, Miljön i sig var gripandande men förstärktes ytterligare av sången. 
Beatrice säger: det blev ett uppvaknande. Ett liknande exempel var ett möte i Visby, då det 
var en riddare som red in mitt under middagen. Genom storytelling och historia kan man 
stärka företagskulturen och på så sätt kan mötet få ett starkare avtryck i företaget. Ledaren har 
en viktig roll under mötet, han måste visa engagemang och vara en av dem(deltagarna). Att 
visa att det gör detta tillsammans. Ledaren måste innan mötet var god förberedd och tro på det 
han förmedlar, detta för att göra hans budskap mer trovärdigt. Ledaren ska se till att mötet 
håller fokus på mötets mål och syfte. I genomförandet av mötet ska syftet och målet 
förmedlas i allt från föreläsningar, transporter och aktiviteter. Det även viktigt att förmedla 
budskapen på olika sätt, då vi alla har olika inlärningssätt. Brinc tror på ett roligare lärande, 
utbildning behöver inte betyda skolsittning och vara tråkig. Många företag anser att utbildning 
ska vara något tråkigt annars är det inte seriöst. Man tror inte att aktiviteter kan förmedla 
kunskap, vilket Brinc försöker motbevisa. Ett större möte som Brinc arrangerade innehöll inte 
en enda traditionell föreläsning (envägskommunikation) och efter uppföljningen av mötet var 
responsen från deltagarna att de aldrig har lärt sig så mycket på något annat möte. Trots bra 
resultat hävdade ledningen att det var för lite traditionell utbildning under mötet. Denna 
inställning på hur kunskap kan förmedlas måste förändras för att få bättre möten. Ett 
utbildningssätt som Brinc använde sig utav under detta möte var videoklipp där Babsan lärde 
ut hur man minglade på ett roligt sätt, detta var en viktig kunskap för företaget att förmedla 



 

 

 

till medarbetarna då de ständigt knyter nya kontakter. Under kvällen skulle de sedan träna sina 
nya mingel kunskaper, Babsan dök upp och överraska dem och testade deras färdigheter.  

Efter mötet är det viktigt med uppföljning. Ett sätt som Brinc arbetar med är att erbjuda en 
verktygslåda som ledarna på företagen kan ta med sig hem och använda under sina 
avdelningsmöten. Denna verktygslåda kan innehålla filmer, böcker, exempel på 
temaaktiviteter, som går med mötets syfte och mål. Man ska jobba med detta tills målet är 
uppnått.  

Under lågkonjunktur ställer företag delvis in sina möten pågrund utav minskade ekonomiska 
resurser, men även för att det inte ser bra ut utifrån. I sämre tider är det svårare att komma 
undan med möten. Möten förknippas ofta med lyx och ses som något fult när det inte finns 
några pengar. De möten som ändå arrangeras får inte uppfattas som kostsamma möten, man är 
rädd för vad andra ska tycka, speciellt kunderna. ”mötet ska kosta champagne men man ska 
inte se champagnen”. Beatrice berättar att möten kan kostnadseffektiviseras genom val av ort, 
välja en plats som ligger närmare och är billigare. Tänka mer på mat, transport och utbildning 
och kunna anpassa detta efter den rådande budgeten. Ta vara på det lokala utbudet, vad finns 
där som passar mötet? Se till närliggande lösningar. Vet deltagarna varför mötet hålls spelar 
inte plats, underhållning och mat någon roll, men då ska alla bo och äta lika. Är alla 
införstådda om företagets ekonomiska situation och vet syftet är detta inget problem, då kan 
man byta ut franska Rivieran mot västkusten.  

Att mäta möten är alltid viktigt, men under lågkonjunkturen är det speciellt viktigt. Då 
företagen vill kunna påvisa att de får valuta för sina pengar, att mötet är en lyckad investering. 
Mötet kan mätas genom kunskap, det sker då genom exempelvis med enkäter med frågor som 
besvaras både före och efter mötet. Då ser man tydligt hur mycket deltagarna har lärt sig. Man 
kan även mäta attityder genom enkäter före och efter mötet. Ekonomiska mätningar handlar 
om att mäta den lönsamhet som genereras utav den kompetens och effektivitet mötet ger. 
Under lågkonjunktur måste man utbilda företag om hur viktigt det är med möten. 
Mötesindustrin måste gå ihop och jobba tillsammans för att förmedla mötets vikt och att 
möten är ett kommunikationsverktyg. Möten behövs för att skapa kunskap och hur mycket 
kunskap som mötet genererar är hur effektiva möten är.   

Brincs möten handlar om att beröra och skapa känslor. Brinc jobbar med att skapa 
minnesvärde möten. Man vill förmedla ett budskap som ska genomsyrar hela mötet och 
skapar en rödtråd. Genom detaljer skapas det lilla extra, saker som går in i det 
undermedvetna. Dessa småsaker ramar in mötet och mötet blir minnesvärt. Brinc arbetar med 
en tårtmodell för hur mötet ska byggas upp och längst upp finns Tingeling som strör det lilla 
extra över tårtan, det som sticker ut och gör mötet unikt.       

 



 

 

 

Bilaga 4 
Telefonintervju med Janne Björge, VD/delägare och coach på Meetmaster, Göteborg 

Meetmasters är en kommunikationsbyrå, där affärsidén är att bygga framgångsrika 
varumärken inifrån och ut. Från en början var företaget litet men har vuxit både på längden 
och på tvären, då affärsidén varit framgångsrik. De har byggt upp långvariga kundkontakter 
då de idag har kvar samma kunder som för fem år sedan. De vill påverka, inspirera och 
engagera sina kunder genom att skräddarsy möten världen över. Meetmasters erbjuder allt 
från events, marknadsföring, utbildning, coatching/föredara, manus/presentationer och intern 
TV. 160 

Transkribering 

Beskriv lite om dig själv och vad du arbetar med?  
Jag heter Janne Björge 43 år, bor emellan Borås och Ulricehamn, det är rätt långt ifrån allt. 
Jag äger tre stycken eventbyråer, Meetmasters, Eventavdelningen och Extravaganza. Min 
bakgrund är ganska enkel, ja har jobbat massa år som reseledare och sen hamnat i Sverige 
som någon form av marknadschef på Salomon, sen klev jag in som Sverige chef på Vagabond 
för att sedan bli inrekryterad i eventbranschen, det hände år 2000. 2003 startade Meetmasters, 
vi är i år fem år gamla, och vi är en eventbyrå och har klättrar i hierarkin och är idag Sveriges 
tredje största eventbyrå, tror jag. Vi har 18 medarbetare på Meetmasters. Vad jag jobbar med 
hela dagarna är, jag är VD för bolaget och jobbar mest med kunder, det innebär att jag kollar 
vad kunden har för bekymmer och genom mötet som kanal så ser vi till att närma oss en 
lösning. Vi är en kommunikationsbyrå snarare än en Eventbyrå, det menar att vi hjälper 
kunden med det egentliga problemet och se med genomförandet rent praktiskt, så vi är en 
fullservice byrå kan man säga, med mötet som kanal.  
 
Hur ska företagen arbeta för att förbättra och effektivicera sina möten?  
Ett klassiskt exempel är ju att svensken är ju bäst i världen att vara på möten, genom år 
hundraden har vi samlats tillsammans i Folkets hus och diskuterat, lyssna på folk som pratar, 
där sitter man passivt och tar emot. Det är en envägs kommunikation som har utvecklat oss till 
en av världens bästa passiva åskådare. Det gör att man åker till mötet med vissa förväntningar 
och ofta är det utav en negativ art, man åker på mötena och slår sönder ett antal timmar. Det 
måste man som mötesarrangör ha respekt för, för varje gång vi möts tar vi tid från någonting 
annat som vi egentligen skulle gjort istället, tid med familjen i ena änden och tid med sin kund 
å andra sidan. Så varje möte snor tid från någon annans vardag, och vi samlas ofta för att 
informera. Ett traditionellt möte som vi alla har varit på, innebär att VD kliver upp på scenen, 
säger några väl valda visionära ord som inte har någonting med medarbetarna verklighet att 
göra. För att sedan lämna över till ekonomichefen, som tar visionen och flyttar ner den till ett 
excelark och flyttar hela känslan av någon framåt visst till någon form av bakom visst. 
Därefter får försäljningschefen gå upp och räta upp den här tråkiga personen, för att sedan 
marknadschefen få spela lite videofilmer på sin nya kampanj. Det är det klassiska 
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företagsmötet, när vi ska möta våra medarbetare, och då har vi som vision att människor åker 
informerade och inspirerade och delaktiga hem. Då har vi gjort mätningar på detta och det  
finns ingenting som handlar om information, inspiration och delaktighet när de åker hem. Det 
är extremt få utav alla svenska möten som har någon form utav effekt. Och det är klart när 
man år efter år åker på effektlösa möten så inser man ju att det här inte är effektivt. Och är det 
den typen av effektivitet du söker, så finns det ju lösningar. Vi säger att möten ska göras så 
korta så att allt vi gör ifrån scen ska interaktivt och vara en tvåvägskommunikation. Allt som 
vi kan informera om, informerar vi genom traditionella kanaler såsom mail, PM, nyhetsbrev 
etcetera. När vi möts ska det finnas ett samtal, en interaktion och någon form utav feedback 
tillbaka upp på scen, diskussioner, så händer det nått. Det man kan tacklas med är att alla 
människor i Sverige och alla människor i världen, oavsett om man är kort lång tjock smal har 
vi en sak gemensam är att vi har exakt samma nervsystem. Vi gråter vid samma tillfällen i 
filmer, vi skrattar vid samma tillfällen när vi kollar på Seinfeld, oavsett vart vi kommer ifrån, 
vilka kulturer, vilken status, vilken nivå man är på. Och nervsystemet har varit dött i 
mötesindustrin så länge det har funnits. Alltså behöver vi effektivisera det på ett: all 
envägskommunikation, kommuniceras ut genom envägskanaler. All interaktion skapas med 
respekt för nervsystemet. Då kan man göra ett åtta timmars möte på 45 minuter och genom 
det har du effektiviserat hela skiten. Men visst kan man säga jaja, vi kan bygga en företags tv-
studio i Ericssons lobby, där Svanberg får läsa in veckans nyheter och det är en traditionell 
envägskanal. Det sprider information, det skapar inte interaktion, inspiration och ingen 
reaktion på nervsystemet. Så att de är det smidigaste sättet att effektivisera. Det har skett en 
enorm bransch klyvning där ”everybody is going for everyones business” man kan säga att 
reklamvärlden vill ha mötena för det är där man har möjlighet att påverka i realtid, levande 
reklam finns, spännande kommunikationskoncept. Sen har vi PRbyråer som vill jobba med 
varumärkesbyggande. Sen har du resebranschen som vill transportera människor, sen har du 
hela den där kongress lösningen där det handlar mycket o logistiska lösningar, att alla ska 
serveras kaffe och till sisådär 500 personer samtidigt, det ska vara varmt och funka. 
 
Vad är viktigt att tänka på innan, under och efter mötet? Hur arbetar ni?  
Först och främst måste du gräva dig fram, och det här är ingen enkel uppgift, du måste ha 
ganska mycket på fötterna, du måste gräva dig fram till vad kunden egentligen gör detta möte 
för. Ju mer du gräver desto mer faktum får du att kunden vill tjäna mer pengar, det är i stort 
enbart det. Om man vill tjäna mer pengar måste man ha medarbetare som blir bättre på jobbet, 
mina kunder måste förstå mina erbjudanden bättre. Ju mer du gräver ju mer vet du vad dom 
vill göra och hur mycket pengar dom vill tjäna, och hur ska vi mäta detta på en 0 till 9 graders 
skala. Tillexempel hur mycket trivs folk nu, hur engagerade är dom, vad vill dom egentligen, 
vad är deras största utmaning, vad händer om vi löser detta. Ett väldigt grovt coachande 
samtal innan kunden har sammanfattat en brief som är värd att springa på. Ofta går breifen ut 
på att 950 personer vill åka till Rio, vi vill åka i period mars april, en weekend torsdag till 
söndag. Det är den klassiska breifen. Varför ska ni åka till Rio? Ah ni har lovat dom och du 
vet.. man får gräva och gräva tills man till slut kommer ned till varför dom gör det i grund och 
botten, det är för att de ska tjäna mer pengar, vara trovärdig vara en väldigt bra arbetsplats 
eller vad det kan var då va. Och då när man har grävt och grävt, alltså detta tar säkert en 



 

 

 

timma för någon som är duktig.  Men du kan också som mötesarrangör också säga vilken helg 
passar det bäst för dig att åka. Leveransen i förslaget hur vi ska leverera detta, kommer skilja 
sig oerhört mycket beroende på vad du frågar kunden. Vi har våra möten i hela världen, vi har 
100 möten som har snittomsättning upp till en miljon och våra kunder är stora. Vi har också 
en direkt access till köparen själv och inte sekreteraren, VD, försäljningschef, marknadschef, 
det är våran kund. Dom har ofta en ambition om varför de ska åka, men ofta har de inte tänkt 
till ordentligt Och där hjälper vi dom att få upp dom på vägen till vad vill dom egentligen, när 
är dom nöjda. Om du tänker dig ett klassiskt exempel, vi frågar en chef på ett stort ölbryggeri  
vad han har för bekymmer. Då säger han när jag informerar folk så känner inte jag att det blir 
någon effekt utav det, alla nickar och håller med  men sen händer det ingenting. För folk 
förändrar sitt beteende och kommer fortfarande halv engagerade till jobbet. Då gör en 
mätning runt omkring i organisationen, vilket visade att 60% av de som arbetade var direkt 
oengagerade på jobbet, då började vi räkna på det. Vad kostar det att ha 60% som går till 
jobbet oengagerade. Då kunde vi lite grovt räkna ut att det kostade 19 miljoner kronor. Okej 
då säger man säger man att alla ska vara engagerade, är det rimligt? Nej men hur mycket 
tjänar vi på att bara 30% kommer till jobbet oengagerad. Då börjar man gräva i det, då förstår 
du att mötet väsentliggör kommer ha en helt annan inriktning än om man fått uppdraget att 
skapa en konferens där personerna ska vara lite mer inspirerade när de går hem. Lösningen 
blir fan mycket mer komplex och den blir också mycket mycket dyrare, men förtjänsten av 
mätningen blir också mycket tydligare. Denna månad kostar det inte 19 miljoner, utan denna 
månad kostar det bara 6 miljoner, 6 miljoner är fortfarande väldigt mycket pengar men 19 
miljoner är väldigt mycket mer. För då får jag någon form utav återbetalning. Problemet är 
också det, vilka är det som pratar, vilken bransch vinkling vi har i mötet, i mötets effektivitet. 
Resebranschen eller destinationsutvecklarna pratar mycket om saker som våra kunder inte 
pratar om. De pratar om säkerhet på hotell, de pratar om miljövänlighet i transporten till och 
från hotellet och de pratar om return of investments det vill säga hur lång tid det tar för dig att 
betala tillbaks din miljon i konferenskostnad. Ingen utav de tre sakerna har någon kund 
någonsin frågat mig om. Jag har aldrig haft någon kund, och då har vi aldrig vart i Brasilien 
med Volvo personvagnars viktigaste, de har aldrig frågat om de har säkerhet på hotellet, det är 
en hygienfaktor, men det har vart en hygienfaktor i kommunikationsbranschen sedan länge. 
Men resebranschen har precis fått upp ögonen för det. Att hotellet är säkert är självklart, att 
man får tillbaka sina pengar på investeringen, det vet kommunikationsbranschen sedan många 
100 år tillbaka, men för resebranschen är det helt nytt för. Så att där riskerar man att 
(ohörbart) ut sig lite grann. Vilken VD bryr sig om att prata om hygienfaktorer. För att 
förbättra och diskutera sina möten. Väldigt kort, använd befintliga kanaler för att sprida 
information på ett bättre sätt och gör det ofta så att alla känner sig informerade. Man kan säga 
så här att alla företag generellt överallt i hela datavärlden har ett kommunikationsproblem, 
ingen är överkommunicerad. Ingen har fått tillräcklig mycket information och det säger Janne, 
en gammal reselegend Janne på SAS, SAS Janne, han sa att människor som inte har fått 
information kan inte ta ansvar. Och människor som fått information kan inte undgå att ta 
ansvar. Där har du hela essensen i mötet. Alla traditionella envägskommunikationskanaler ska 
du också använda för information. Medan när det gäller mötet, det levande mötet där saker 
och ting ska hända, där håret ska stå rakt upp och man främjar ett beteende, då ska man bara 



 

 

 

blanda in tvåvägs - information eller tillsätta så mycket yttre saker det vill säga när visionen 
presenteras eller (ohörbart) i bakgrunden som får en att bli lite amerikansk i sitt sätt att 
förmedla nått. Allting som kan påverka nervsystemet. 
 
Vad tror du mötet har för betydelse för företaget och dess framgång, generellt? Vad tror 
du att mötet gör? 
Allt. Vad mötet gör är avgörande för succé eller fiasko, punkt. Man kan aldrig, aldrig 
överskatta kraften i mötet, när människor möts och tar beslut. Beslut som påverkar allt. Nu är 
jag väldigt jävig i denna fråga naturligtvis, men det finns ingen annan kanal som ens är i 
närheten av så stark samspel, som det levande mötet är. Och ändå slarvar vi varje dag.  
 
Men tror du att det kommer ske en förändring , tror du att förtagen kommer förstå 
mötets betydelse för företaget?  
Absolut, den förändringen har ju pågått sen 1990 – 2000 alltså, och jag kan säga att för 10 år 
sedan så fanns det inga möten mellan event – och kommunikationsbyråerna och VD och 
ledarna i företaget. Ännu en sekreterarsport liksom. Konferensbokare exempel äter långlunch 
med sekreterare, de två finns inte kvar längre. Och då har du ju egentligen VD:n som vill 
förändra någonting. Och använda då som en strategisk partner. Då kan jag säga så här också 
att jag var på ett möte i tisdags med några av de största event – och kommunikationsbyråerna 
där vi satt och bara konstaterade att se mötet som en marknadsföringskanal för ett budskap är 
helt outstanding och oslagbart. Men vi har faktisk utnyttjat detta alldeles för lite för kanalen. 
Vi har inte tagit vårat ledaransvar i branschen och gått ut och propagerat för mötesbetydelsen. 
Vi har släppt in andra tomtar som liksom har rivit på vinden och levererat någon form av 
halvkonstig return of investments liksom kommunikation, som inte lockar någon av våra 
kunder. Så nu har vi bestämt oss för de här grupperna och de åtta största och nu får vi ta tag i 
detta. Nu får vi istället för att marknadsföra Meetmasters fantastiska förnämlighet eller Treas 
20.40 communikations fantastiska förnämlighet, så ska vi tillsammans som ledare ta vårt 
ansvar och propagera för att kanalen eventmaxing och då har vi gehör. Ni som satt runt det 
bordet stod för 40 procent av all omsättning inom svenskt näringsliv och om vi bestämmer oss 
för att ha en ledande roll i att driva kanalens framtid, då har vi lyssnare. 
 
Vad har mötesledaren för roll i mötet, vad har den för betydelse för mötets resultat, tror 
du? 
Det är ju någon form utav ärlighet i vad som är nödvändigt att göra. 54 slides är 50 för 
mycket, ta bort. Det är mötesledarens roll som jag kan se. Alltså coachen i kommunikationen. 
Och har du en stark coach i kommunikationen så kommer 50 slides försvinna. Har du en svag 
ledare, svag projektledare så kommer 54 slides att presenteras och nervsystemet är helt av – 
kopplat. 
 
Hur kan man göra mötet minnesvärt och hur kan man entusiasmera deltagarna och få 
de att kunna gå ifrån mötet med mötets budskap? 
Det är sådana klassiska grejor som man jobbar med och det här går otroligt mycket i trender.   



 

 

 

För tio några år sedan var det mentometer knappar som skapar rörelse i publiken, det handlar 
om att sätta liksom spotlighten ner i publikhavet med jämna mellanrum för att hålla 
engagemanget högt och känna ibland fika, delaktighet. 98 procent röstade ja, på att vi ska åka 
på (ohörbart) nästa år. Men nu så finns det så pass mycket tekniska hjälpmedel att man 
faktiskt i realtid kan få upp åskådarnas åsikter på skärm och svara på de i realtid, som kräver 
en total transparens, en mycket större öppenhet och ärlighet gentemot människorna som sitter 
där och jag kan känna en tidig trend emot att delaktigheten ökar med 100 procent för varje 
möte som genomförs. Den andra delen det handlar om retorik. Hur jag utvecklar VD eller 
ledare i ett bolag att retoriskt ska lägga upp sin plan, sin strategi, sin dröm och sin vision så att 
en blir tydlig, så att den blir klar och att alla vet vad de ska göra för att komma dit och det kan 
man ju säga att, retoriken är ju oslagbar. Sen har vi ju också andra trender som har pågått och 
som pågår fortfarande. Att låta en journalist lyssna igenom en situation för att sen skjuta 
sönder den och sen spara ner de delarna som betyder någonting. Som politiker gör, de pratar 
alltid retoriskt om skola, vård och omsorg, är deras enda tre de pratar om, de pratar ju inte om 
andra än de, utan skola, vård och omsorg enbart. Och det är ju rätt många utav de svenska 
företagsledarna som har läst retoriken och bedriver kommunikation på scenen och pratar om 
sina tre viktigaste områden, skola, vård och omsorg i näringslivet. Och då pratar de med en 
sån passion och sån intensitet att alla förstår att detta är på allvar. Publiken och intensiteten 
och alla de här tekniska hjälpmedlen plus andra lite såhär praktiska format. Det som exempel 
sker i en miljö som påminner om ett välkänt tv-program som man känner igen sig i, som du 
känner dig trygg med en gång i de är förändringarna. Och det kan vara allt ifrån tidigare ”60-
minutes” informationskanal och till ”Filip och Fredriks söndagsparty”, där man sprider ut 
kunskapen i ett välkänt format. 
 
Vad tror du om lågkonjunkturen som nu är igång? Hur påverkar den er och mötena? 
Tror du att mötena minskar för företagen eller har ni känt av någonting av det? 
Ja, absolut. Och vi kom väl överens om det här med den här (mötet) vi var på i tisdags att 
ingen av oss har egentligen någonting planerat för hösten och jag skulle tippa på att det är 
neråt 50 procent i vår bransch och det innebär ju att 280 företag som de som jobbar med 
möten och någon form utav kommunikationskanal så kommer kanske 100 att finnas kvar. 
Så var det för ett par år sedan, alltså innan 2003 och 1989-90 också.  Så det finns en naturlig 
upplösning. Och som ändå inte, det är inte det att man inser att man behöver mindre möten 
utan problemet just nu i konjunkturen det är en total förlamning. Alla svenska företag står och 
stirrar på sina skor och hoppas på tunnlarna kommer snart. Så att näringslivet har mer eller 
mindre gått på semester. Det kan ringa folk som, nja vi kan inte titta på det nu men vi tar det i 
augusti. Och de kommentarerna som vi brukar få runt midsommar i vanliga fall får vi redan i 
april och det är rent ekonomiskt. 

Har ni någon kostnadseffektivisering av era möten? Hur arbetar ni mot era kunder i 
sådana här tider då? Har ni förslag på hur de kan göra mötena billigare eller hur 
arbetar ni för att ändå försöka få företagen att anordna möten? 
Det finns ett par konkreta exempel som är väldigt tydliga, men vi brukar säga att det är 
viktigare att ni samlas i ett tält på parkeringen och äter ärtsoppa för att det är där (ohörbart) 



 

 

 

och vi mäter (ohörbart) och det har alla företag med, va. Sen åter igen, om det (ohörbart) 
påverkar nervsystemet lika bra som jag gör det i fikarummet som jag gör det på Mallorca och 
just nu fattar alla att Mallorca känns lite politiskt okorrekt. Men just att man planerar sin 
kommunikation, att mötet är där det blixtrar och gnistrar oavsett om vi sitter på parkeringen 
eller på Mallis. Det är väl det vi är ute och kommunicerar nu och som en kommunikationsbyrå 
har vi ju en fördel där. Vi lever ju lika mycket på kommunikationen som vi lever på 
transporterna. Och uteblir transporterna så kan vi ju fortfarande leva på kommunikationerna. 
Men helt klart är att det drabbar jätte många och vad vi gör är att kundmätning måste man ju 
ändå ha. För all tid som du inte är med din kund är ju skittid, eller hur. Det gäller alla kunder 
man jobbar med. Och det gäller i alla branscher egentligen. Du måste alla möta dina kunder, 
måste alla möta medarbetare…..(hörbart) sälja mötet åt ett företag som vi gjorde i Halmstad, 
det ställer  ju fruktansvärt mycket mer krav på kommunikationen. Alltså kan du inte handla 
med aktivitetsbolag eller nått eventbolag, latjo lajbanlådan. Nu handlar det om, vad ska jag 
säga, hur ska jag agera. Ska jag fortsätta vara marknadsledare fast vi är i Halmstad. 
 

Hur tror du att företagskulturen påverkar mötet? 
Det är faktiskt en riktigt bra fråga! Företagskulturen är en struktur av människorna i företaget 
och strukturen ägs av företaget. Man kan säga att om vi tittar på strukturen det ägs utav 
bolaget. Det är ju policys, det är processer och det är struktur i form utav organisationer och 
resultat etcetera. Och sen är det en strategi som då handlar om exikera eller evakuera, det är 
en strategi som liksom ägs av bolaget. Kulturen däremot, det är ju helt och hållet baserat på 
ledarens vilja att leverera någonting som är utöver det vanliga. Det kan handla om, kulturen är 
handlingsvanor egentligen, såhär jobbar vi i företaget och så här har vi det. Det kan handla om 
ritualer som man genomför alla dagar, det kan vara en gemensam fika eller det kan vara att 
man kommer alltid i tid eller det kan handla om möten och det kan handla om kickoffer, de 
ritualerna som varje företag har. Ritualer är väldigt viktiga för människor, vi har haft ritualer 
sen tidernas begynnelse, regndans för indianerna eller omskärningen för… och så vidare. 
Ritualer är skitviktiga för att man ska känna trygghet. Och en utav de viktigaste ritualerna 
varje företag gör är att mötas en gång i augusti för att sammanfatta hur alla haft det i sommar, 
diskutera varandras solbränna och planera hösten. Det är en riktigt viktig ritual. Likadant på 
våren, likadant på sommaren, likadant ritualer med dina kunder, det är jätte viktiga grejer. Sen 
har du värderingsgrejerna som också ligger i kulturen. Vad har vi för värderingar när vi jobbar 
med våran kund, vad har vi för värderingar när vi jobbar internt. Vilken respekt möter vi 
internt när vi ber om hjälp, alltså det är super viktiga grejer för företagskulturen. Och det är 
egentligen bara i möten som du kan kommunicera värderingar. Du kan inte skriva värderingar 
på ett diplom och hänga i kontoret och tro att det där ger någon effekt. Utan värderingar är ju 
någonting som man flätar samman, nån säger, är det ok att vi jobbar på detta viset. Om alla 
säger ja, då är det på det sättet vi jobbar på. Du kan inte maila utan och be folk svara på en 
enkät och tro att det förändrar någonting. Det är på mötet som alla räcker upp handen som du 
dedicerar och säger att ja, jag är på. 
En annan grej som är ännu viktigare i kulturen, det är ju heroes, alltså människor som, valda 
eller icke valda ledare som måste få ett utrymme för att bygga myten, för att bygga kulturen, 



 

 

 

bygga känslan av att, det är här jag vill vara. Och man kan säga att det finns ingen människa 
som jobbar för ett företag, man jobbar för människor. Och enda sättet som människor blir 
trivsamma, det är i mötet. Om det är ett litet möte med 6 personer på ett kontor eller om det är 
ett stort möte med 6000 människor i en organisation, så är det de valda ledarnas möjlighet att 
påverka hela gruppen på en gång. Så att kulturen i företaget, den försvinner i samma 
ögonblick som du tar bort mötet. Då går vi på gamla kulturer och gamla kulturer har ju den 
nackdelen att de då inte är up - to – date. Jag har ett skitdumt exempel, jag har startat mitt 
företag för en månad sen med Eventavdelningen, det går som tåget och vi drar igång det här 
två stycken personer och satte igång med ambitionen att om tre veckor ska bolaget vara 
registrerat, hemsidan ska funka, verksamheten ska funka och vi ska börja tjäna pengar. Och 
du ska bara veta hur många instanser det är som jobbar emot den ambitionen. Exempelvis så 
har de som företagskultur på företagsverket där man registrerar bolagsnamnet, Bolagsverket 
heter det. Där har de alltså företagskulturen att de inte svarar i telefon och att de inte svarar på 
mail. De svarar bara på skrivna brev. Och i deras företagskultur så är det någon som har 
kommit på att vi öppnar inte brev samma dag de ankommer, de kan vi öppna dagen efter. Det 
är en jävligt korkad företagskultur i och med att vi är inne i 2009. Det kanske är något av det 
dummaste jag hört i hela mitt liv. Och de har ingen förklaring till varför det är så eller varför 
de fortsätter att jobba så. Men de vet bara att de gör det. Uppenbarligen så har man ingen 
företagskultur som man jobbar med aktivt och strävar någonstans med. Det är ett rent jävla 
skitbolag. För att kulturen, den sitter i människan och ledarna och jag är helt säker på att 
Bolagsverket har inga möten. När de har möten så är det någon som kör en powerpoint rakt 
igenom åtta timmar sen går alla hem och gör det de gjort den 1967, när de kom på att brev är 
ju jävligt mycket smidigare än telegram. Men varför ska vi öppna breven samma dag som de 
kommer, äh vi skiter på det och lämnar de till imorgon. För strukturen som handlar om 
policys, processer, organisation, roller, det har Bolagsverket fantastisk koll på men 
företagskulturen suger. Det är bara möten som kan påverka det. Det är bara en visionär och en 
ledare som går upp och säger att, nu har vi jobbat så här jätte länge men det är inge bra, nu ska 
vi göra det här istället. Går inte att bena ut, som kanal är vi ju outstanding, som förespråkare 
för kanalen har vi ljugit i tio år men det ska vi göra ordning på. 



 

 

 

Bilaga 5 
Telefonintervju Bengt Eric Herrman, vice VD för MQM, Stockholm 

Företaget MQM (Meeting Quality Management) grundades 2006 och har tre anställda. Deras 
affärsidé är ”att applicera etablerade metoder för ständig förbättring inom produktionsindustrin på 
den interna mötesverksamheten i företag och organisationer”. MQMs kunder har varit främst statliga 
verk och hotellkedjor med konferensverksamhet. Företaget inväntar en större medvetenhet av 
köparna, där fler ser lika seriöst på den interna mötesverksamheten och behovet av att systematiskt 
förbättra den, som MQM gör. De anser att de är tidigt ute med sin idé och arbetar därför inte så aktivt 
idag med bolaget som de önskar göra. 

Transkribering 

Varför bör företag använda sig av MQM modellen? 
Därför att det här är ett så eftersatt område när det gäller att kunna mäta och förbättra det. För 
det man inte kan mäta, kan man ju inte förbättra. Och därför pratar alla om dåliga möten och 
ineffektiv använd tid, men ingen gör nått. Därför att det inte finns mätmetoder och 
förbättringsmetod. Därför är det ju att MQM metoderna appliceras ju egentligen på vanlig 
industritänk fast på den här immateriella produktionen av beslut och insikter. Vi mäter precis 
som om det var ett produktionsflöde. 
 
Finns det liknande modeller? 
Inte vad vi känner till. Nej, det gör vi inte. 
 
Varför tror du inte att det finns några liknande modeller? Är det brist på kunskap eller 
tror man inte att det behövs? 
Om man ska ha lite svarts på det här, och det kan man gott ha, för det är nästan den enda 
förklaringen. Ju mer tid man sitter desto mer möten sitter man i. Och det är alltså 
beslutsfattare som, det är beslutsfattarna av egen produktionsapparat. Där kan man sitta och 
besluta om effektiviseringar på industrigolvet ute i produktion av tjänster och vad det nu kan 
vara, men sin egen produktionsverksamhet är man inte så intresserad av att rationalisera. 
Därför skulle man kanske inte ens behöva sitta i de där mötena och kanske man inte ens skulle 
behöva ha sitt jobb, på det sättet. Utan dessa ändlösa möten högt upp i hierarkierna är ju ett 
sätt för makten att existera helt enkelt. För det finns en inbyggd motkraft mot att effektivisera 
det som är beslutsfattarnas eget verktyg så att säga. 
 

Varför är det bra att mäta möten och är det extra viktigt under lågkonjunktur? 
Jag tycker nog att det är lika viktigt alltid eftersom slöseri med tid, så att säga, är ett oerhört 
slöseri med pengar också. Det har man ju egentligen aldrig råd med.  Och man har inte råd 
med dåliga beslut varken i bra eller dåliga tider utan hög kvalitet och effektivitet i 
beslutsprocessen och idégeneringsprocessen som det ju handlar om också, möten. Det kopplas 
samman därför att man behöver en samlad tankekraft. Och då behöver ju möten verkligen 
vara kreativa och meningsfulla, och att på det oavsett tycker jag. Vad man kan säga om det är 
lågkonjunktur eller högkonjunktur, det jag tror en lågkonjunktur kan tvinga fram är ju 



 

 

 

möjligtvis att man inser att man kan inte slösa med sin tid sådär. Alltså. Man har inte råd och 
det försvinner folk och fler måste faktiskt göra ett arbete som inte bär en reell leverans, så att 
säga. Så att det är nog så att i högkonjunktur tenderar den här verksamheten att blomma ut lite 
mera för att det finns verklighet till det, så att säga. Och vi säger att vi ungefär 20 procent av 
all tid som går åt till möten så det är ju en gigantisk, det är ju den största kostnadsposten 
naturligtvis förutom i produktionsapparater och det där det är själva materialet. Kostnaden kan 
vara större. 
 
Kan man veta om ett möte är effektivt utan att mäta de? 
Ja, det är ju en bra fråga. Alltså, det är ju väldigt… mycket handlar ju om upplevelsen av 
mötet också, därför är det inte alltid så, det är inte lika lätt att mäta de som andra 
verksamheter. Så jag tror att man kan ha ett bra, man kan ha ett bra möte utan att man har 
mätt det men om man sen ska ha många bra möten då måste man liksom veta varför blev det 
här ett bra möte. För det är ju inte själva mötet bara, det finns ju många som kommer ut från 
ett möte och tycker att: det här var ett jäkligt bra möte, vi fick fram mycket bra idéer, vi hade 
väldigt trevligt och det blev effektivt. Och om man sen följer upp det mötet så är det ju inte 
alls säkert att det var nått av det som hände sen va. Mötet måste ju ha producerat någonting 
efteråt, för det är ju inte själva mötet oftast som är värdet, utan det är ju vad blev det utav det 
här nu då, genomförde vi besluten, de här goda idéerna vi hade, blev de verklighet. Och därför 
är det viktigt att mäta både då den här förberedelseprocessen och mötet som sådant och 
outputen sen i verksamheten. Blev det någon skillnad. Ett bra möte behöver inte, det som 
upplevs som ett bra möte precis när man går ut genom dörren från mötet, behöver ju inte alls 
ha varit ett bra möte. Sett ur verksamhetens synvinkel.  
 
När företag får reda på resultaten av den här mätningen, brukar det bli någon ändring 
då för hur de planerar för sina möten? 
Ja, vad vi säger med MQM metoden så ingår det ju sen att åtgärda de flaskhalsar som vi har 
tagit fram då. Och vi är så tydliga med att vi säger, att om man inte har haft ambitionen att 
göra de här förändringarna, ofta handlar det om systemförändringar och möjlighet att mäta 
kontinuerligt sen då, då ska man akta sig lite grann för det här, för annars så kanske det blir en 
rekyl att man har vänt och fått fram hur dåliga mötena kanske egentligen är och så gör man 
ingenting. Då kanske man hellre ska låta bli. 
 
Tror du att det kan påverka hela mötesindustrin om fler får nys om det här med 
mätning och de effekter det kan ge? 
Absolut, absolut. Då får man ju också ett väldigt bra underlag för att göra konkreta, konkreta 
arbeten till förbättringar. Men de som bara har sådana här allmäna kurser att bli bättre på 
möten och gå hem igen, de kanske egentligen inte har lika lätt, för man måste hänga upp sig 
på mycket mera konkreta saker än bara inspirationsmöten, så att säga. Och mötesindustrin har 
ju ganska mycket sånt, men definitivt finns det. Tycker vi då, och Roger Kellerman har ju 
stöttat för det, att det här ju liksom det som mötesindustrin egentligen verkligen behöver om 
man tittar framåt. 
 



 

 

 

Kompletterande mailintervju 2009‐05‐25 
Hej Louise 
 
När startade ni företaget?  
Vi startade januari 2006. 
 
Vilka är era kunder?  
Kunder har varit främst statliga verk och hotellkedjor med konferensverksamhet. 
 
Vad är er vision och affärsidé?  
Affärsidén är att applicera etablerade metoder för ständig förbättring inom 
produktionsindustrin på den interna mötesverksamheten i företag och organisationer. 
 
Är ni tre personer inom företaget eller har ni fler anställda?  
Vi är inte fler anställda än tre. 
 
Just nu är vi inte så aktiva inom detta bolag utan jobbar mycket med andra saker. Vi anser att 
vi är tidigt ute med vår idé och behöver invänta att köparna i allmänhet ser lika seriöst på den 
interna mötesverksamheten och behovet av att systematiskt förbättra den som vi. Den upptar 
ju i snitt runt 20 % av all arbetad tid och därmed 20 % av alla personalkostnader. Ofantliga 
belopp.. Använd gärna vår räknesnurra på vår hemsida och kolla om ni inte redan gjort det J!  

//Bengt Eric 

 
 



 

 

 

Bilaga 6 
Mailintervju med Maria Clavering, sälj- och marknadschef på Djurönäsets kurs & 
konferensgård, Djurö 

Djurönäset kurs- och konferensanläggning grundades av PTKs Utbildningsstiftelse och togs i 
bruk 1979. Utbildningsstiftelsen har till ändamål att främja tjänstemannaorganisationernas 
utbildningsverksamhet och därför anlades Djurönäset kurs- och konferensanläggning.161 
Djurönäset är en av Sveriges största konferensanläggningar, de har lokaler och kursgårdar 
för både små och stora kongresser. Kursgården har 25 års erfarenhet av kongresser, 
seminarier, kick-offer, teambuilding och utbildning.162 Djurönäset vill ta vara på den unika 
skärgårdsmiljö som kursgården omges utav. Miljön präglar hela deras verksamhet, de är 
idag Svanenmärkta och strävar efter att bli säkerhetscertifierade.163  

1. Beskriv kortfattat om företaget och din roll inom företaget.                                                          
Sälj och marknadschef på Djurönäset, en av Sveriges största konferensanläggningar. 

2. Vilka är era kunder?                                                                                                            
Företag, intresseorgnaisationer och förbund.  

3. Vilka typer av möten arbetar ni med?                                                                       
Utbildningar, konferenser, events och kick-off. 

4. Hur ser era erbjudanden ut? Skiljer de sig beroende på mötestyp?                                           
Kan göra, ibland kan vi ha vissa säljdriver mot utbildningssegmentet, kick-offer osv.  

5. Känner ni av lågkonjunkturen? I så fall, på vilket sätt?                                                    
Ja, det är svårare att få kunderna att fatta beslut i frågor och vi får jobba mer för att få 
hem affärerna. Det har också blivit en prispress på marknaden till följd av att flera 
anläggningar har dumpat sina priser. 

6. Är erbjudandena utformade annorlunda under lågkonjunkturen?                      
Det tenderar att bli mer paketering av tjänsterna för att locka kunderna till enkla köp, 
göra det enkelt för kunden som också upplever att han/hon får en bra deal. 

7. Hur ser er strategi ut för att möta lågkonjunkturen?                                                   
Vissa satsar mer/mindre på reklam, vissa satsar mer på att söka upp kunder i stället för 
tvärt om, etc. Vi har ett aktivt försäljningsarbete och satsar mycket på företag som inte 
är så konjunkturkänsliga. 

8. Vad är ett effektivt möte för dig?                                                                                             
Ett möte där de satta målen med mötet uppnås. 

9. Hur är ett effektivt möte uppbyggt?                                                                                         
Det varierar beroende på syfte och mål med mötet. 

10. Hur betydelsefullt är det att uppnå ett effektivt möte för dig?                                    
Viktigt, om företagen inte upplever att deras möten är effektiva kommer deras 
konferenser och möten att ställas in och företagen kommer då att fokusera på 
alternativa sätt att få ut sitt budskap. 

                                                            
161 http://www.ptk.se/Detta-ar-PTK/Djuronaset-PTKs-konferenscenter-/ -2009-05-25 
162 http://www.djuronaset.com/Page61.aspx -2009-05-25 
163 http://www.djuronaset.com/konferensanlaggning_stockholm.aspx -2009-05-25 



 

 

 

11. Hur kostnadseffektiviserar ni era möten under lågkonjunktur? Vi hade redan 
innan lågkonjunkturen sett över organisationen och hur vi kan få organisationen så 
effektiv som möjligt och samtidigt öka servicegraden mot gäst. 

12. Vad är Djurönäsets för roll före, under och efter mötet?                                                     
Vi planerar mötet och allt runt mötet tillsammans med kund. Efter konferensen har vi 
en uppföljning tillsammans med kund där vi stämmer av hur mötet blev så att båda 
parter kan dra lärdom av det som var lyckat och det som eventuellt kan utvecklas till 
nästa gång. 



 

 

 

Bilaga 7 
Mailintervju med Anna – Karin Sellén Lövstedt, chef för information & 
marknadskommunikation på City Conference Centre, Stockholm 

Stockholm City Conference Centre är en av norra Europas största konferens- och 
kongressanläggningar. De har 35 anställda som är fördelade på konferensdrift och 
fastighetsförvaltning. Verksamheten är uppdelad på två hus, Norra Latin och Folkets Hus och 
tillsammans har de 50 stycken konferensrum. Totalt kan Stockholm City Conference Centre ta 
emot 4000 besökare och under 2008 genomförde de mer än 1700 möten och events deras 
lokaler. 164    

1. Beskriv kortfattat om företaget och din roll inom företaget.  
Stockholm City Conference Centre AB är en av norra Europas största konferens- och 
kongressanläggningar med totalt 50 konferensrum fördelade på två hus – Norra Latin 
och Folkets Hus – och med en kapacitet för totalt 4 000 besökare. Under 2008 
genomfördes mer än 1 700 möten och event i våra lokaler. 136 av dessa var större 
evenemang som bolagsstämmor, kongresser och symposier. Vi är 35 anställda fördelade 
på konferensdrift och fastighetsförvaltning. 

  Mitt namn är Anna-Karin Sellén Lövstedt, jag är Marknads- och Informationschef. 

2. Vilka är era kunder?  
Våra kunder är företag och organisationer . Vi vänder oss till en bred målgrupp, från 
den lilla gruppen till den stora internationella kongressen. Det kan exempelvis vara 
kommuner, stat och landsting och folkrörelseverksamhet, privata företag i alla 
branscher, olika utbildningsföretag. Det kan även vara mötesarrangörer av svenska och 
internationella konferenser och kongresser eller eventbolag. 
 

3.      Vilka typer av möten arbetar ni med?  
Vi erbjuder lokaler för många olika sorters möten, exempelvis ledningsgruppsmöten, 
styrelsemöten, gruppmöten, seminarier, utbildning, stora internationella kongresser, 
utställningar, lanseringar, jubileum, kickoffer, presentationer eller fester. 
 

4.      Hur ser era erbjudanden ut? Skiljer de sig beroende på mötestyp?  
Vi har olika typer av lokaler som passar olika bra beroende på typ och storlek på mötet. 
I samråd med kunden erbjuder vi passande lokal. Mat och dryck erbjuder vi också i 
förhållande till vad för slags möte det handlar om, i nära dialog med våra kunder. 
 

5.      Känner ni av lågkonjunkturen? I så fall, på vilket sätt?  
Vi kan inte säga att vi känner av lågkonjunkturen för närvarande. 
 

6.      Är erbjudandena utformade annorlunda under lågkonjunkturen?  

                                                            
164 http://www.stoccc.se/om-oss/om-stockholm-city-conference-centre.html -2009-05-24 



 

 

 

Vårt erbjudande anpassas alltid efter kundens behov, vi har inte tagit fram några 
andra/nya erbjudanden i samband med lågkonjunkturen. 
 

7. Hur ser er strategi ut för att möta lågkonjunkturen? Vissa satsar mer/mindre på 
reklam, vissa satsar mer på att söka upp kunder i stället för tvärt om, etc.  

Vi arbetar enligt fastställd Sälj och Marknadsplan. 
 

8. Vad är ett effektivt möte för dig?  
Ett effektivt möte, för mig, är ett väl förberett möte med tydlig agenda med tydligt syfte 
och mål. 
 

9. Hur är ett effektivt möte uppbyggt?   
Jag tycker att ett effektivt möte bör byggas enligt nedan:  
En kallelse i god tid, med tydligt syfte med mötet, tid och plats 
En väl förberedd agenda och en ordförande för mötet 
Att teknik och hjälpmedel finns på plats och fungerar 
Att pauser finns inlagda i agendan och att mat och dryck finns beställt 
Att beslut och kommentarer dokumenteras i ett protokoll 
 

10. Hur betydelsefullt är det att uppnå ett effektivt möte för dig?  
För mig är det viktigt att möten är effektiva och att man som deltagare känner att man 
bidragit och fått ut något av mötet. Möten som inte är så effektiva kan dock också vara 
mycket viktiga, ibland är det värdefullt att bara nätverka och mingla för att senare kunna 
vara effektiv 
 

11. Hur kostnadseffektiviserar ni era möten under lågkonjunktur?  
Vi har de allra flesta av våra interna möten i våra egna lokaler, och förlägger dem på 
tider som inte stör övrig verksamhet, kunderna kommer alltid först.  
 

12.     Vad är Stockholm City Conference Centre roll före, under och efter mötet? 
Vi har många olika sorters möten, och det kan vara lite olika hur det ser ut. Mycket 
generellt kan man enkelt beskriva det så här: 
Före: Rådgivande, att lyssna på kundens behov och därefter föreslå bra lösningar, vi 
delar med oss av vår erfarenhet så att mötet skall bli så bra som möjligt 

Under: Förbereda lokalen för kunden (rätt möblering, teknik etc) innan mötet startar. 
Ta emot kunden/gästen, se till att man kommer till rätt lokal, svara på frågor och lösa 
eventuella problem. Informera om mat och dryck och var den intas. Finnas till hands när 
kunden / gästen behöver hjälp. 

Efter: Uppföljning och återkoppling Hur upplevde kunden/gästen mötet hos oss. Finns 
förbättringsförslag.  

 



 

 

 

Bilaga 8 

Mailintervju med David Berg, projektledare på Hansen Conference & Event, Göteborg 

Hansen tillhör marknadsledarna inom konferensresor och events och har femtio medarbetare 
fördelade på fyra kontor. Kontoren finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö. Deras 
affärsidé är ”Med levande möten, upplevelser och resor bygger vi relationer och skapar 
framgångsrik kommunikation för företag i Norden.”165 Hansens vision är att tillhandahålla 
branschens bästa projektledning. De vill vara den mest attraktiva partnern avseende 
affärsnytta, inspiration och kompetens, som också är deras tre ledstjärnor. Affärsnytta står att 
skapa ett effektivt arrangemang så att kunden känner att de gör en investering som ger 
resultat. Inspiration är att anordna effektiva och meningsfulla möten, men även inspirerande 
miljöer och resmål. Kompetens innebär hur något ska göras, ligga steget före och att 
förverkliga kundens idéer. 166 
 

1. Beskriv kortfattat om företaget och din roll inom företaget.  
          En beskrivning av vad Hansen är ser du bäst på hemsidan.  

Min roll som Event Communication Manager, i rollen ligger flera delar såsom 
försäljning, projektledning och kreativt bollplank. 
Stor del är att kreera offerten/koncept och presentera dessa. Den kommunikativa sidan 
är viktig och självklar om du ska ha en roll som är "ute hos kund"... 
 

2. Vilka är era kunder?   
Alla AB där vi har en beställare. publika evenemang endast i undantagsfall. Vilka 
bolagen är står delvis namngivet på vår hemsida. 

 
3.      Vilka typer av möten arbetar ni med? Vad kan ni erbjuda kunden?  
          Vi är en helhets leverantör som kan erbjuda allt från logistiken till vad som  

ska sägas från scen. Hur kan vi erbjuda det och garantera kvalitén? Jo genom att vi 
koncentrerar oss på projektledningen av eventet eller mötet och inte 
bara specialistrollerna... dessa har vi i ett mycket bra nätverk och projektledare som är 
mycket kompetenta till att veta när de ska lyftas in. 
 

4. Hur tar ni reda på kundens behov och syfte med mötet?  
          Vi använder en fråge teknik som heter 9box metoden och det är en metod som  

är framarbetat av ett utbildningsföretag. sen är det stora öron och liten mun som gäller... 
 

5. Vad är viktigt att tänka på vid planering av ett möte?  
          Ha en projektprocess och följ den. oavsett typ av möte så är det ändå  
 samma sak.  Många detaljer som ska länkas samman till en helhet 

                                                            
165 http://www.hansen.se/om_hansen.htm - 2009-05-20 
166 http://www.hansen.se/om_hansen/vision.htm - 2009-05-20 



 

 

 

6. Känner ni av lågkonjunkturen? I så fall, på vilket sätt?  
          Ja det gör vi, uppdragen blir färre och dess karaktär annorlunda. de kunder som  

inte ställer in vill köra och få ut lika mycket av mötet men vill satsa mindre... det leder 
vidare till nästa fråga. 

 
7. Hur kan kundernas behov tillfredställas under lågkonjunktur?  

Vad är bra att tänka på?  
Anpassa er efter kundens plånbok, var förstående och nu har du chansen att visa på din 
kreativitet! vara kreativ med pengar på fickan är inget problem. det är när det är mynt 
som skramlar i fickan som du ställs på prov. 
 

8. Hur arbetar ni med att kostnadseffektivisera mötena?  
          Behöver ni åka utomlands? Alltså kika på de logisktiska lösningarna,  

där ligger mycket pengar.  I detta läget är det ännu viktigare att veta vad kunden vill för 
att kunna komma med effektiva lösningar. typ, har ni någon internt som ska ta 
moderator rollen, behöver ni ha flaskvatten på konferensen eller funkar karaffer...? 
tekniken som är en tung utgiftspost finns också många smarta lösningar att göra för att 
spara pengar. 
 

9. Vad är Hansens roll före, under och efter mötet?  
          Möten kostar mycket och är en stor investering för företaget. sprid ut kostnaden  

och låt känslan och budskapet av mötet leva under längre tid... det är vårt uppdrag. en 
säljare som höjer sig och känner sig mer motiverad under en längre tid är bättre än den 
som tok säljer en månad efter kickoffen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 9 

Barometerindikatorn är framtagen av Konjunkturinstitutet som är en statlig myndighet och 
arbetar med att analysera och forska kring ekonomins utveckling. 

 

Barometerindikatorn
100 = Normalt konjunkturläge

Månad
Källa: Konjunkturinstitutet, "Konjunkturbarometern" Hämtat: 2009-04-22

70

80

90

100

110

120

aug-
96

aug-
97

aug-
98

aug-
99

aug-
00

aug-
01

aug-
02

aug-
03

aug-
04

aug-
05

aug-
06

aug-
07

Barometerindikatorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 10 

”Tingeling modellen” framtagen av Beatrice Svedberg, Brinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Rätt detaljer vid 
rätt tillfälle 

Levandegöra 
Verktyg som 

dialogverktyg, 
föreläsare, artister, mat, 

teknik, filmer osv 

Idén 

Den röda tråden 

Syfte/mål 

Vad skall mötet göra för skillnad? 

Plattform
(vision, värderingar, framgångsfaktorer, affärsplan) 



 

 

 

Bilaga 11 - Räknesnurran  

Beräkning av hur mycket möten kostar på ett företag. 

Antal medarbetare  1050  

Timpris i genomsnitt (kr/timma) 475  

Årsarbetstid i timmar 1700  

Andel intern mötestid i procent 20  

Summa investering kr/år 169 575 000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


