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Mötesbranschen är en växande industri runt om i hela världen, och den 

teknologiska utvecklingen de senaste decennierna är en av de bidragande 

faktorerna till de ökade resemöjligheterna och mötesindustrins expansion. Det kan 

antas att teknologin skulle kunna ersätta en del av de personliga mötena, men 

människan har alltid haft ett behov av att mötas på fysiska platser i 

arbetsrelaterande syften, därför finns det inga belägg för att de personliga mötena 

kommer att försvinna. Den teknologiska utvecklingen bör ses som ett komplement 

istället för ett substitut till de gällande professionella mötena. Offentliga och 

privata sektorer inom länder har uppmärksammat mötesindustrins potential, 

eftersom destinationer gynnas i form av ekonomisk tillförsel, imageskapande, 

expandering och erhållande av ytterligare marknadsandelar på den globala 

marknaden. Mötesindustrin är komplex just för att det finns så många olika aktörer 

och intressenter som integreras. För att en destination ska differentiera sig och 

utmärka sig i den allt mer globala världen behövs en utarbetad 

marknadsföringsplan och ett fungerande samarbete mellan de olika aktörerna på 

destinationen. Oftast utspelar sig de största professionella mötena i storstäder där 

det finns kapacitet att ta emot ett stort antal besökare. 

Grundläggande faktorer för hållbar mötesindustri är ömsesidigt samverkande 

nätverksrelationer med stark organisationsförmåga, och är av primär betydelse för 

en fungerande helhet. Bland de olika mötesaktörerna intar Convention Bureaus 

nyckelrollen som ansiktet utåt, vars huvudsakliga syfte är att marknadsföra 

destinationen, förevisa valmöjligheter, och slutligen sammanföra intressenter med 

mötesaktörer. Avsaknad av en Convention Bureau hämmar förmedling mellan 

mötesaktörer och intressenter, dessutom försvagas den mötesrelaterade imagen på 

grund av ofullständigt företrädande.  

Nyckelord: Mötesdestination, professionella möten, mötesindustrin, PCO och 

DMC, Convention Bureau, image och differentiering. 



ABSTRACT 

 

Title: European meeting destinations: A comparison study of professional 

meetings and the meeting industry in Stockholm, Warsaw & Rome. 

Authors: Nikolaos C. Kyritsis Froelich, Caroline Keding & Luisa Margarone. 

Supervisor: Dennis Zalamans 

 

The meeting industry is a growing industry around the world, and the technological 

development in recent decades is one of the contributing factors to the increased 

travel opportunities and meeting industry's expansion. It can be assumed that the 

technology could replace some of the personal meetings, but humans have always 

had a need to meet in physical locations in work related purposes, therefore there is 

no evidence that personal meetings will disappear. Technological development 

should be seen as complementary rather than a substitute to the existing 

professional meetings. Public and private sectors within countries has drawn 

attention to meeting industry's potential, as favored destinations in terms of 

economic administration, image creation, expansion and acquisition of further 

market share in the global market. Meeting industry is complex precisely because 

there are so many different actors and stakeholders that integrate. For a destination 

to differentiate them and excel in the increasingly global world needed an elaborate 

marketing plan and effective cooperation between the various actors at the 

destination. Usually the largest professional meetings takes place in cities where 

there is capacity to receive large numbers of visitors. 

 

Essential elements for sustainable meeting industry are mutually dependent 

network relationships with strong organizational skills, and are of primary 

importance to a functioning whole. Among the various meeting actors, Convention 

Bureau occupy key role as the representative, the primary aim is to market the 

destination, display options, and finally bring together stakeholders with meeting 

participants. Lack of a Convention Bureau inhibit communication between meeting 

participants and stakeholders, also weakened the meeting related image because of 

incomplete representation. 

 

Keywords: Meeting destination, professional meetings, meetings industry, PCO 

and DMC, Convention Bureau, image and differentiation. 
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1. Inledning 

 

1. 1. Bakgrund 

Mötesbranschen är en växande industri runt om i hela världen, och den teknologiska 

utvecklingen de senaste decennierna är en av de bidragande faktorerna till de ökade 

resemöjligheterna och mötesindustrins expansion. Det kan antas att teknologin skulle kunna 

ersätta en del av de personliga mötena, men människan har alltid haft ett behov av att mötas på 

fysiska platser i arbetsrelaterande syften, därför finns det inga belägg för att de personliga 

mötena kommer att försvinna. Den teknologiska utvecklingen bör ses som ett komplement 

istället för ett substitut till de gällande professionella mötena
1
. Parallellt med globaliseringen i 

samhället har mötesindustrins gränser planats ut och kan i dagens läge locka intressenter från 

hela världen genom den geografiska och tidsmässiga flexibiliteten. Mycket tack vare den 

tekniska utvecklingen, har avståndet mellan människor minskat väsentligt de senaste åren
2
. 

Offentliga och privata sektorer inom länder har uppmärksammat mötesindustrins potential, 

eftersom destinationer gynnas i form av ekonomisk tillförsel, imageskapande, expandering och 

erhållande av ytterligare marknadsandelar på den globala marknaden
3
. Eftersom 

mötesanläggningarna besöks av tusentals människor årligen utgör de även en stor del utav 

mötesindustrins ekonomiska inverkan, inte minst gällande hotellnätter. Då många av 

mötesanläggningarnas besökare är i behov av övernattningar på hotell påverkar detta 

hotellindustrin positivt
4
. Mötesindustrin är komplex just för att det finns så många olika aktörer 

och intressenter som integreras. För att en destination ska differentiera sig och utmärka sig i den 

allt mer globala världen behövs en utarbetad marknadsföringsplan och ett fungerande samarbete 

mellan de olika aktörerna på destinationen. Oftast utspelar sig de största professionella mötena i 

storstäder där det finns kapacitet att ta emot ett stort antal besökare.  

Mötesindustrin och professionella möten kan placeras under samma nämnare och ur ett 

vetenskapligt perspektiv är fenomenet i stor utsträckning ett definierat område. Trots 

gemensamma nämnare för mötesindustrin och professionella möten, kan industrin skilja sig åt på 

olika marknader beroende på det geografiska läget där förhållningssätten kan vara olika. Det 

enade Europa bildar den största marknaden i världen, vilket medför både möjligheter och 

konkurrens. Europa är känt för sin historia, kultur, mångfaldighet inom språk och etnicitet, men 

även för den industriella klusterdynamiken
5
. Det förekommer påtagliga samhällsskillnader inom 

Europa, då exempelvis Skandinavien, Östeuropa och Sydosteuropa skiljer sig i frågan om 

levnadsstandard, kulturella och ekonomiska förutsättningar.  

 

 
                                                           
1
 Framtidsgruppen (2001), Framtidsprogrammet - Strategier för tillväxt i den svenska rese och 

turistindustrin, Stockholm: Näringsdepartementet. 
2
 Stier, Jonas (2009) Kulturmöten – En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur  

3
 Turistdelegationen (2002), Den svenska mötesindustrin, Stockholm: Turistdelegationen. 

4
 Boo, S och Kim, M (2010) The Influence of Convention Center Performance of Hotel Room Nights. Journal of Travel 

Research August 2010 vol. 49 no. 297-309.   
5
 Asplund, Christer m.fl. (1999), Marketing Places Europe, Stockholm: Prentice Hall. 
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1.2. Problemdiskussion 

 

Europa är indelat i fem regioner; Mellaneuropa, Östeuropa, Nordvästeuropa, Sydvästeuropa och 

Sydosteuropa, och bildar som fullständig kontinent världens största marknad
6
. Eftersom det 

förekommer skillnader angående samhällsstruktur, levnadsstandard, kulturella och ekonomiska 

förutsättningar mellan de europeiska regionerna är det intressant att studera hur regionerna 

förhåller sig till mötesindustrin och professionella möten. Författarnas intention är att skapa 

insikt i hur mötesindustrin är etablerad i tre olika europeiska huvudstäder, samt hur 

mötesdestinationer förhåller sig konkurrenskraftiga på den internationella marknaden, genom att 

undersöka vilka grundläggande faktorer som bör uppfyllas. Genom att påvisa skillnader och 

likheter som kan förekomma mellan studieobjekten, är avsikten att ge läsaren allmän förståelse 

hur mötesindustrin kan förekomma annorlunda beroende på region. 

 

 

1.3. Syfte 

 

Studiens helhetssyfte är att undersöka hur mötesindustrimarknaden ser ut i allmänna drag i tre 

olika europeiska huvudstäder. Studien behandlar utmärkande attraktivitetsfaktorer, samt 

förekommande likheter och skillnader mellan studieobjekten.   

 

 

1.4. Frågeställningar 

 

Problemdiskussionen och syftet i denna uppsats har frambringat följande frågeställningar; 

- Vilka faktorer är grundläggande för att konkurrera, samt vilka egenskaper bör uppfyllas för att 

framstå attraktiv inom mötesindustrin på den internationella marknaden? 

- Hur ser organisationen, samt skillnaderna och likheterna ut i mötesindustrin i Stockholm, 

Warszawa och Rom? 

 
                                                           
6
 Tallberg, Pontus. (2003), Regionernas Europa, Hässleholm: Allkopiering/AM- tryck & reklam. 
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1.5. Avgränsningar 

 

Studien avgränsar sig inom tre europeiska regioner; Nordvästeuropa, Östeuropa och 

Sydosteuropa. Anledning till val av just dessa regioner är att författarna har både rötter och 

anknytelse till länder inom regionerna, närmare bestämt Sverige, Polen och Italien. Studien 

avgränsar sig dessutom till samtliga länders huvudstäder, eftersom huvudstäder är företrädesvis 

en nations ekonomiska, politiska och kulturella centrum. 

 

 

1.6. Definitioner 

 

Mötesplats och mötesindustrin – ”En destination är den geografiska platsen dit besökarna 

tidsmässigt samlokaliserar sina möten. Begreppet mötesplats ryms inom begreppet destination 

och innefattar tre dimensioner som är rum, tid och interaktion, alltså anledningen till själva 

mötet. Platser är mötesplatser på olika geografiska plan. Redan på lokal, närmast mikronivå, har 

kyrkbacken eller korvkiosken mitt i byn historiskt sett utgjort mötesplats för invånarna i 

trakten”
7
. Mötesindustrin är en heterogen industri, då den hanterar flera olika mötestyper med 

olika mål. De vanligaste mötestyperna är kongresser, konferenser och mässor av olika slag, 

skillnaden i dessa är att kongresser är av större slag och återkommande ofta i 

forskningssammanhang. Konferenser sker oftast med färre deltagare och mässor inriktar sig på 

marknadsföringssyften då företag ställer ut sina produkter för att sälja. 

Professionella möten och mötesmarknaden – Professionella möten avser yrkesrelaterade 

sammankomster där människor träffas i ett gemensamt syfte för att komma överens om eller 

genomföra en viss typ av aktivitet. I professionella möten ingår direkta och indirekta aktörer 

vilket medför komplexiteten i professionella möten. Besöksdeltagarna är den viktigaste aspekten, 

då de är den primära orsaken till att mötet kan hållas. Mötesindustrins alla nätverk och 

organisationer måste samverka dels med varandra, men även med övriga näringslivet på 

destinationen eftersom samaverkan mellan aktörerna skapar en sammanhållen och stark 

destination. Begreppet MICE är en förkortning förMeetings, Incentive trips, Conventions, 

Exhibitions, och är det framstående begreppet inom mötesmarknaden
8
.  

Meetings (möten): Enligt UNWTO (United Nation World Tourism Organization) och MPI 

Foundation (Meetings Professional International) antyder ett möte att ett flertal personer träffas 

på en viss plats för att komma överens om eller få till stånd en viss aktivitet
9
. Ett möte ska ha 

minst tio deltagare, pågå i fyra timmar, och genomföras i extern uthyrd lokal för att räknas som 

                                                           
7
 Sahlberg, Bengt. (2001), Möten Människor & Marknader - Om turism och resande, S.81-83. Östersund: Liber AB. 

8
 Andersson, Göran (2006), Professionella möten och mötesplatser: fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm, 

Huddinge: Södertörns Högskola. 
9
 Ibid. 
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en del av mötesindustrin
10

.  

Incentive: Incentive är något som stimulerar till handling och är interna säljstimulerande 

möten
11

, men är även belöningsresor som exempelvis kan ges till duktiga och framgångsrika 

säljare eller medarbetare.  

Conventions (kongresser och konferenser): En kongress kan fastställas som en större 

återkommande sammankomst där en stor grupp individer träffas för att diskutera ett visst syfte, 

och sker oftast med ett visst bestämt uppehåll emellan. Enligt ICCA (International Congress and 

Convention Association) definieras kongresser som återkommande möten med minst femtio 

deltagare, varpå möten ska rotera mellan minst tre länder och med deltagande från minst fem 

länder
12

. Konferenser är mindre sammankomster än kongresser och sker oftast med personer från 

ett gemensamt företag eller organisation som utbyter idéer, åsikter och information, samt har ett 

gemensamt slutmål för sitt sammanträde. Konferenser genomförs oftast på 

konferensanläggningar och varar normalt mellan en till tre dagar, inklusive resan från och till 

mötesdestinationen
13

.   

Exhibitions/Events (utställningar/mässor/evenemang): Mässor eller utställningar riktar sig oftast 

till en viss typ av målgrupper där det visas upp en viss typ av produkt eller tjänst. Ofta är 

meningen att skapa kontakter, men ibland handlar det om att visa upp sig för konkurrenter och 

bygga upp en image eller ett varumärke. En mässa kan antingen vara öppen för allmänheten eller 

endast för yrkesrelaterade grupper, ibland med båda former uppdelade på olika dagar
14

. 

Evenemang kan indelas efter olika kategorier, exempelvis idrottsliga, kulturella och övriga 

evenemang. Evenemangen kan vara årliga, engångsföreteelser eller återkommande och 

roterandes bland städer och länder
15

. 

Den virtuella världen och MICE - Flera företag har utmanats av reducerad budget i takt med en 

ökning av efterfrågan, detta leder till att företagen måste tänka innovativt och framåt. En metod 

är tekonoligska lösningar som kan vara till stor hjälp för möten, kongresser och olika 

evenemang. Globalisering och växthuseffekten är ett växande problem, detta är en utmaning för 

MICE industrin som arbetar med att försöka vara miljövänliga samtidigt som de arbetar med 

personliga möten världen över. Ett alternativ att möta både behovet av möten men även de ökade 

kraven på miljövänlighet är virtuella versioner av möten och evenemang. Virtuell verklighet 

innebär en datorkonstruerad miljö som med bilder ersätter verkligheten. Vissa inom MICE 

industrin har använt sig av virtuell verklighet genom att sprida kunskap, reklam, underhållning 

men även för att hålla möten och konferenser. Denna genre är dock fortfarande relativt ny, det är 

därför inte många som vet exakt vad det är och hur det kan användas för att gynna industrin. Den 

virtuella världen innebär fördelar för både utställare, arrangörer och deltagare. För utställare kan 

fördelarna vara nya lönsamma möjligheter för organisationen, utökad sponsring, skapandet av ett 

större nätverk samtidigt som kundernas förväntingar överträffas. För arrangörer ges möjligheten 

att 1) öka intäkterna och sänka kostnaderna 2) förlänga varumärket 3) bredda varumärkets 

gemenskap 4) finna fler deltagare 5) Få effektiv respons från deltagarna. För deltagarna kan 

                                                           
10

 http://cms.axacoevent.se/img/kunder/167/filer/BILAGA%201%20m%c3%b6tesindustrin.pdf, hämtad, 12/5-11 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 http://cms.axacoevent.se/img/kunder/167/filer/BILAGA%201%20m%c3%b6tesindustrin.pdf, hämtad, 12/5-11 
14

 Turistdelegationen (2002), Den svenska mötesindustrin, Stockholm: Turistdelegationen. 
15

 http://cms.axacoevent.se/img/kunder/167/filer/BILAGA%201%20m%c3%b6tesindustrin.pdf, hämtad, 12/5-11 

http://cms.axacoevent.se/img/kunder/167/filer/BILAGA%201%20m%c3%b6tesindustrin.pdf
http://cms.axacoevent.se/img/kunder/167/filer/BILAGA%201%20m%c3%b6tesindustrin.pdf
http://cms.axacoevent.se/img/kunder/167/filer/BILAGA%201%20m%c3%b6tesindustrin.pdf
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kostnaderna och tid gynnas i samband med minskandet av resor. En annan fördel kan vara att 

deltagarna inte träffas ansikte mot ansikte vilket kan reducera fördoma om ras, ålder kön osv. 

Vissa företag har börjat omvärdera vikten av möten som sker ansikte mot ansikte, år 2010 

planerade 38 % av de tillfrågade företagen att ersätta levande möten med virtuella möten
16

. 

Marknadsföring av mötesdestinationer - Under de senaste åren har konkurransen ökat mellan 

mötesdestinationer, vilket resluterat i att CVBs och DMCs får det svårare att locka mötena till 

deras destination. Det är därför viktigt att förstå det inflytande och de kriterier som 

mötesarrangörerna utövar när de väljer en plats för att utföra mötet på. Det är även viktigt att ta 

reda på hur stort mötesarrangörernas inflytande är när det gäller val av plats och destination för 

att arrangera olika typer av möten. Det finns tre fågeställningar som både privata och offentliga 

aktärer bör identifiera nämligen 1) målet för marknadsföring, kommunikation samt kampanjer 2) 

mötessegment där en destination skulle kunna vara bättre positionerade beroende på dess 

egenskaper 3) de funktioner som behöver stärkas för att omplacera destinationen i olika 

mötessegment. Anledningen till att mötesindustrin har vuxit i stor utsträckning beror på de 

fördelar som industrin medför till destinationerna. Att mötesindustrin är komplex är ett faktum 

då offentliga och privata sektorer samarbetar för att mer eller mindre bidra till att organisera 

möten. Det är därför viktigt att destinationen har ett unikt varumärke för dra till sig möten till den 

önskade destinationen. Åtta kriterier har identifierats för att framstå attraktivt på den 

internationella marknaden: Tillgänglighet, lokalt stöd, extra konferensmöjligheter/möteslokaler, 

logi, information, webplatser, nyheter och säkerhet. Det är dock viktigt att understryka att 

platsval inte påverkas av bara tekniska och logistiska faktorer utan även genom hur starkt 

varumärket och imagen, en destination kan vara perfekt för visa typer av möten även om de är 

missgynnade i tekniska och logistiska faktorer. Olika destinationer kan alltså vara perfekt för 

olika typer av möten beroende på vad det är för sorts möte och vad arrangörerna söker
17

. 

Affärsresande – Enligt World Tourism Organisation officiella definition är affärsresande i stora 

drag alla resor vars syfte är kopplade till resenärens anställning eller affärsintressen. Affärsresor 

möjliggör arbetsverksamhet på distans, men kan även vara avsedda som belöningsresor eller 

uppdragsresor i syfte att utveckla tjänstemannen i en organisation
18

. Affärsresande är viktigt 

inom mötesindustrin eftersom det har egna vilkor, företag arbetar med andra företag, därför finns 

det professionella aktörer på både sälj och- köpsidan. Affärsturism har ofta goda förutsättningar 

och blir därför inte lika bundet av ekonomi som privatturismen kan vara
19

. Affärsresandet utgör 

en del av begreppet MICE
20

 och kan placeras under varje kategori. 

Convention Bureau – En Convention Bureau är en icke-vinstdrivande organisation som 

marknadsför en stad, ort eller region. Convention Bureaus har ingen rättighet att äga, driva eller 

förvalta företag, utan ska endast förmedla mellan intressenter och aktörer. Däremot kan 

                                                           
16

 David M. Pearlman & Nicholas A. Gates (2010): Hosting Business Meetings and 
Special Events in Virtual Worlds: A Fad or the Future?, Journal of Convention & Event Tourism, 11:4, 
247-265 
17

 Chiappa, Giacomo (2010) How do meeting organisers choose convention sites based upon different types of 
meetings? An empirical analysis of the Italian Meeting Industry. University of Sassari Italy.   
18

 Davidsson, Rob (1997) Business travel/Harlow, England: Longman Publishers. 
19

 Andersson, Göran (2006), Professionella möten och mötesplatser: fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm, 
Huddinge: Södertörns Högskola. 
20

 Davidsson, Rob (1997) Business travel/Harlow, England: Longman Publishers. 
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Convention Bureaus ingå i projekt inom marknadsföringsbolag eller i kommunala förvaltningar 

och därmed drivas som aktiebolag. Möten som marknadsförs är konferenser, kongresser, mässor 

och evenemang som är kulturellt, idrottsliga, internt och publikt klassificerade.  

Convention Bureaus samarbetar med universitet och högskolor, kommuner, företag och 

organisationer genom att marknadsföra dess verksamhet, utbildningar eller forskning. 

Convention Bureaus ska företräda och stärka en destinations varumärke både nationellt och 

internationellt för att sälja destinationen som mötesplats.  

Convention Bureaus ska både aktivt söka och stimulera lokala värdar att anordna möten inom 

den egna regionen genom att erbjuda vägledning
21

. 

PCO (Professional Congress Organizer) och DMC (Destination Management Company) – Det 

förekommer olika aktörer inom mötesindustrin med varierande roller där parterna  

samarbetar interaktivt i olika mötesuppdrag både på formaliserade och improviserade 

tillvägagångssätt. Aktörerna arbetar i huvudsak med kommersiella eller icke-kommersiella 

syften. Destinationsaktörer som icke-kommersiella uppdragsgivare arbetar främst med 

destinationsutveckling och marknadsföring under längre tidsperioder. I denna kategori används 

ofta statliga företag som exempelvis Conventions Bureaus och representanter olika kunduppdrag. 

Aktörer som knutna till specifika uppdrag har ofta kommersiella syften att arbeta efter, och det är 

viktigt att klarlägga vilka som är arenaerbjudare och innehållsägare. Arenaerbjudare anförtror 

och driver de utrymmen som erbjuds inom mötesindustrin, till exempel kongress- och 

mässanläggningar, och olika typer av konferensmöten. Innehållsägare i sin tur är aktörer eller 

företag som arbetar inom dessa utrymmen, vilket kan bestå av både interna och externa 

projektledare eller mötesarrangörer. För att en mässanläggning ska fungera behövs både 

arenaerbjudare och innehållsägare. förutom innehållsägarna finns ytterligare aktörer som 

samverkar för att komplettera det totala möteserbjudandet, exempelvis underleverantörer i form 

av transport, faciliteter och aktiviteter. För att underlätta mötesprocessen och genomförandet 

finns olika professionella arrangörer Professional Congress Organizers (PCO) och Destinations 

Management Companies (DMC).  

PCOs arbetar med att sälja soch föreslå destinationer för mötessammankomster med större antal 

deltagare och arbetar efter en logistisk och social efterfrågan. DMCs arbetar med att sälja in 

destinationer och inriktar sig på logistiska och sociala aktiviteter som utförs vid varierande 

affärsmöten. DMCs samverkar med olika arrangörer och agenter, exempelvis resebyråer. Det 

finns olika former av marknadsmellanhänder, förutom agenter finns kataloger och webbsidor 

som marknadsföringsverktyg. Marknadsmellanhänder fungerar som en förmedling av 

information för en destination och slutkundskontakter. För att kunna erbjuda bästa möjliga 

service till kunden bidrar DMCs hjälp med kunskap om destinationen
22

. 

 

 

 

                                                           
21

 http://cms.axacoevent.se/img/kunder/167/filer/CVBdefinition20100129.pdf, hämtad, 5/5-11 
22

 Andersson, Göran (2006), Professionella möten och mötesplatser: fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm, 
Huddinge: Södertörns Högskola. 
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2. Metod 

 

 

2.1. Vetenskapssyn 

 

Ontologi, dvs. ”vad som finns” är frågeställningar som behandlar de sociala tingens art eller 

natur. Betydande i detta sammanhang är frågan om hur de sociala tingen kan eller ska uppfattas 

som objektiva enheter som besitter de sociala aktörernas yttre verklighet eller om de ska 

betraktas som aktörernas uppfattningar och handlingar som bygger på konstruktioner. De två 

nämnda synsätten kallas för objektivism respektive konstruktionism och beskrivs med skillnaden 

utifrån två viktiga begrepp inom samhällsvetenskapen, nämligen organisation och kultur
23

.  

Objektivismen som ontologisk ståndpunkt innebär att människor möter sociala företeelser i form 

av yttre fakta som ligger utanför dess intellekt och som inte kan påverkas
24

. Brymann förklarar 

att specifika organisationer kan uppfattas som konkreta och påtagliga objekt med sina egna 

regler och riktlinjer, där standardiserade procedurer utvecklas för att saker och ting ska bli 

gjorda. Inom organisationerna får människor olika positioner inom en viss yrkesfördelning, där 

det förekommer hierarkier och mål. Organisationen utgör en verklighet som är något yttre i 

förhållande till individerna, och organisationen representeras av en social ordning vilket 

individerna inom organisationen utsätts för tryck att följa regler och krave inom den. 

Organisationen fungerar som en tvingande kraft som både påverkar och hämmar individerna 

genom att de lär sig och tillämpar regler och riktlinjer, standardiserade procedurer och 

värderingar inom organisationen. Brymann påstår att det även gäller kulturer, då både kulturer 

och subkulturer kan uppfattas som ett förråd av gemensamma värderingar som människor 

socialiseras till så att de kan vara delaktiga inom en bestämd kultur. Både kulturer och 

subkulturer avgränsar människan, och införlivar de uppfattningar och värderingar som ingår 

inom de
25

.  

Konstruktionismen ifrågasätter uppfattningen om att kategorier är på förhand givna enheter eller 

att de sociala aktörerna inte kan påverka eller styra de. Konstruktionismen som ontologisk 

ståndpunkt innebär att sociala företeelser och dess mening är något som de sociala aktörerna 

kontinuerligt reproducerar. De sociala företeelserna skapas inte bara genom samspel utan 

befinner sig i ett tillstånd av konstant förändring. Brymann jämför organisationsbegreppet med 

objektivismen och förklarar att istället för att anknyta till uppfattningen om att ordning inom 

organisationer är något som existerar på förhand och är oberoende av individerna inom den, är 

ordningen något som arbetas eller förhandlas fram. Brymann refererar till Strauss undersökning 

på ett mentalsjukhus, där reglerna prefererades att uppfattas som en form av generellt 

                                                           
23

 Olsson, Gudrun (2003) Forskning och praktik: Forskning om praktik- forskning som praktik. Högskoleverkets 
kvalitetskonferens i samarbete med Malmö högskola, sid 3. Gudrun Olsson professor. 
24

 Åsberg, Rodney (2001) Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk 
forskning i Sverige 2001 årg 6 nr 4, issn 1401- 6788, sid 272.  
25

 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö Liber. 
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samförstånd då personalens handlingsområde var förbestämd i liten utsträckning, och sjukhusets 

sociala ordning var ett resultat av överenskomna handlingsmönster mellan de berörda parterna. 

Sjukhusets sociala ordning befann sig i ett tillstånd av kontinuerlig förändring då otaliga 

överrenskommelser skapades och förändrades. Brymann jämför även kulturbegreppet och 

förklarar att istället för att uppfatta kulturen som en yttre verklighet som påverkar eller hindrar 

människor, kan kulturen ses som en verklighet som ständigt produceras och reproduceras. 

Konstruktionismen går ut på att ta hänsyn till att den sociala verkligheten utgörs av de sociala 

aktörernas kontinuerliga skapande, till skillnad från objektivismen där den sociala verkligheten 

är något yttre i förhållande till de sociala aktörerna som styrs av den
26

.  

Studien intar en ontologisk inriktning, och ett konstruktionistiskt synsätt tillämpas då studien 

grundar sig på ett kvalitativt tillvägagångssätt. Studiens inriktar sig på aktörer både inom den 

offentliga och privata sektorn. Samtliga undersökta aktörer är organisationer med riktlinjer, 

regler, värderingar och utgår ifrån standardiserade procedurer där dess mening skapas genom 

socialt samspel och befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering. Aktörer inom den offentliga 

sektorn utgår utifrån statliga direktiv, med möjlighet att själva utforma och bestämma till en viss 

grad. Aktörer inom den privata sektorn följer företagens styrelsers direktiv och dess inverkan på 

mål och upplägg utformas genom samspel och överrenskommelser som kontinuerligt skapas och 

förändras. 

 

 

2.2. Forskningsansats 

 

Kvalitativ forskning är en av flera forskningsstrategier där kvalitet eftersträvas mer än kvantitet. I 

kvalitativ forskning finns ofta ett induktivt synsätt, ontologiska ståndpunkter, där människors 

förståelse och tolkning av verkligheten studeras. I denna typ av undersökning definieras teorin 

till en följd av undersökningen. Det är vanligt att använda sig av flera insamlingsmetoder i 

kvalitativ forskning, de vanligaste är djupintervjuer även kallade kvalitativa intervjuer och 

deltagande observation, men även texter och dokument används och analyseras. I kvalitativa 

intervjuer ska forskaren försöka att ställa så öppna frågor som möjligt för att inte styra 

respondenten i dennes svar. Om en mall används i intervjuer så är de oftast flexibla, resultaten 

blir därför inte mätbara på samma sätt som i en kvantitativ forskning, eftersom forskaren inte 

använder sig av siffror och statistik. I deltagande observation går forskaren ut i fältet, det vill 

säga den sociala miljö som ska studeras. Forskarens uppgift är att observera den sociala 

interaktionen för att skapa sig en uppfattning av den kultur som den sociala gruppen 

demonstrerar
27

. I denna uppsats kommer författarna att arbeta induktivt, det vill säga införskaffa 

information genom tre fallstudier, där respektive utvalda städer kartläggs. Utifrån studerad 

forskning, dokumentstudier, media-analyser och medial marknadsföring har författarna anskaffat 

sig förståelse om mötesindustrin som verksamhet och dess komponenter, och utifrån den 

insamlade informationen har ett antal frågor formulerats som syftar att besvara studiens 

forskningsproblem. 
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 Ibid. 
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2.3. Urval 

 

Genom utforskning av marknaden och dess komponenter i respektive huvudstäder, identifierades 

struktur och etablissemang inom mötesindustrin. Därefter sorterades och urskiljdes de 

identifierade företagen, statliga och ideella organisationerna, för att intervjua relevanta aktörer 

inom studiens forskningsområde.  

Förkunskap om de Stockholms baserade mötesaktörerna fanns genom studiesbesök och 

kurslitteratur utifrån Södertörns Högskolas kurs ’Storstadens upplevelseturism och professionella 

möten’. Studiebesöket hos Stockholmässan bidrog till direktkontakt med Göran Ekberg, vilket 

resulterade till att bli studieobjekt för uppsatsen. MCI-Group och Stockholm Convetion Bureau 

besvarade intervjuförfrågan på ett tillmötesgående sätt genom att erbjuda interjvuer inom korttid. 

De Warszawa baserade mötesaktörerna lokaliserades genom kontakt med Polska Statens 

Turistbyrå i Stockholm. Direktören gav relevant information i form av broschyrer, internetkällor, 

samt direktkontakt till mötesaktörer inom Warszawa. Urvalet bland mötesaktörerna i Warszawa 

var stort, och samtliga aktörer kontaktades via telefon och- mailkontakt. Dessbättre antogs 

förfrågan om intervjuer bland de företag och organisationer, som betydelsemässigt för studien 

väger tyngst. Warsaw Convention Bureau kontaktades via mail, och intervjuförfrågan besvarades 

på ett tillmötesgående sätt. Frågeformulär skickades via mail och blev besvarat utförligt inom 

korttid. Kultur och- Vetenskapspalatset och CONGRESS-OR Congress och Tourism Bureau 

kontaktades via telefon, och även de fick frågeformulär skickat via mail som besvarades relativt 

fort. Betydligt krångligare var kontakten gällande de italienska mötesaktörerna då åtskilliga 

organisationer och företag varken besvarade intervjuförfrågan eller återkom överhuvudtaget. Det 

framkom ganska tidigt under studiens akt att Rom saknade en Convention Bureau, vilket ledde 

till intervjuer med italienska turismaktörer i Stockholm; Italienska Ambassaden, Italienska 

Handelskammaren och Italienska Statens Turistbyrå. Procter & Gamble och Intercontinental 

Travel DMC kontaktades via telefon och fick frågeformulär skickat via mail. 

 

 

 

2.4. Genomförande 

 

Forskningen genomfördes i Stockholm, vilket gör att den del av analysen som berör 

Stockholmsregionen var möjlig att genomföras genom direkt deltagande och observation. De 

andra två analysområdena fick genomföras genom mail och telefonkontakt på grund av de 

geografiska förhållandena. Samtliga intervjuer i Stockholm genomfördes genom direkt 

deltagande och observation, samt att intervjuerna dokumenterades med hjälp av bandspelare och 

anteckningar. Intervjuernas tidsintervall varade ca mellan 60-180 minuter, därefter tolkades 
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intervjuerna och relevant material sorterades ut. Intervjuade relevanta aktörer i de andra två 

analysområdena kontaktades genom mail och telefon, varpå det insamlade materialet besvarades 

genom utskickade frågeformulär. Frågeformulärets besvarade frågor tolkades, relevant material 

sorterades ut och översattes till svenska. Författarnas tanke var från början att samtliga tre delar 

dvs. samtliga tre städer skulle undersökas någorlunda liknande så att jämförelsen skulle vara 

trovärdig. Det ideala var att intervjua liknande organ i varje stad inklusive Convention Bureaus 

som har övergripande kunskap om mötesindustrin för gällande stad. Rom saknar dock 

Conventuon Bureau, det var dessutom svårt att få respons av de resterande tillfrågade företagen. 

Därför valdes Procter & Gamble som ett studieobjekt då de sen flera år tillbaka ordnar 

konferenser och congresser i Rom men även i andra länder, och på så sätt kunde de belysa hur de 

arrangerar möten i Rom, vilka de samarbetar med samt vilken strategi de använder. 

 

 

2.5. Bearbetning 

 

Det insamlande materialet från litteratur, tidigare forskning och internetkällor användes för att 

skapa en förståelse för hur mötesmarknaden såg ut i de tre valda städerna. Därefter utfördes 

intervjuerna för att få en bättre förståelse och en mer djupgående bild av hur samarbetet såg ut 

inom städerna. Intervjuerna användes därefter för att styrka studiens teori och empiri i analysen. 

Genom de besvarade frågorna utifrån intervjuerna analyserades skillnader och likheter gällande 

organisation och marknadsföringsstrategier mellan de tre utvalda städerna.  

 

 

2.6. Bedömning av datakvalitet 

 

Induktiv undersökning är motsatsen till deduktiv undersökning, det vill säga genom användning 

av induktiv forskning innebär att forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet för den teori 

som låg bakom eller styrde hela uppgiften, där resultatet kopplas tillbaka till teorin. Teorin är 

alltså resultatet av en forskningsansats, och ofta går dessa två undersökningar in i varandra. Det 

är svårt att säga att en forskning är helt och hållet deduktiv eller induktiv. När teorin är 

sammanställd kan forskaren dock behöva samla in ytterligare information för att bedöma om 

teorin är hållbar eller inte. Denna strategi kallas iterativ som innebär upprepande. Iterativ strategi 

är speciellt tydlig i Grounded Theory som ofta används i induktiv forskning
28

. Reliabilitet står 

för tillförlitlighet i en undersökning, det vill säga om resultatet från en undersökning blir likadan 

om undersökningen görs på nytt. Reliabilitet är ofta mer angeläget i en kvantitativ undersökning 

för att jämföra resultat. Validitet står för giltighet som är ett av de viktigaste kriterierna inom 

forskning då validitet menas att bedöma om de slutsatser som frambringats hänger samman eller 

                                                           
28

 Ibid. 
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inte
29

. I studien är alla använda källor med som fotnoter, med bifogat datum vid varje tillfälle ny 

information tillagts. Direkt deltagande intervjuer spelades in med bandspelare och antecknades 

skriftligt. Intervjuerna analyserades och kokrrekturlästes kort efter intervjutillfället, detta för att 

källor och information ska vara så tillförlitliga och transparenta som möjligt. De utskickade 

frågeformulären blev direkt besvarade av nyckelpersoner inom de identiferade företagen i Rom 

och Warszawa. Inledningsvis av de deltagande intervjuerna, informerades och tillfrågades 

respondenten om tillstånd att spela in, samt möjligheten att avbryta vid oklarheter för att skapa 

en ömsesidig diskussion. Under intervjuernas förlopp hade samtliga intervjupersoner tillgång till 

frågorna i utskriven version, samt möjligheten till telefon och- mailkontakt efter 

intervjutillfällena. Samtliga intervjuer i Stockholm genomfördes genom direkt deltagande och 

stärker intervjuernas reliabilitet. Under intervjuernas tidsförlopp framkom mer detaljrik 

information i jämförelse med de utskickade frågeformulären, då författarna kunde ställa spontana 

frågor och föra diskussioner utöver det förberedda materialet med mötesaktörerna. De utskickade 

frågeformulären innehöll relevanta frågeställningar gällande mötesaktörernas verksamhet, och 

blev besvarade innehållsrikt via mail. Dock anser författarna att reliabiliteten är försvagad i de 

utskickade frågeformulären, då varken diskussion eller spontana frågor ingick och därför kan 

ytterligare relevant information bortfallit. Studiens intervjupersoner är auktoriserade 

nyckelpersoner inom samtliga undersökta organisationer vilket styrker reliabiliteten och 

validiteten. All insamlad information om organisationerna och mötesaktörerna utgår utifrån de 

intervjuade nyckelpersonerna och verksamheternas egna distributionskanaler.  

 

 

2.7. Källkritik 
 

Muntliga källor 

På grund av de geografiska och tidsbristande förhållandena gick det inte att utföra personliga 

intervjuer med intressenter i Rom och Warszawa. Målsättningen var från början att gör korta 

visiter i respektive studieobjekt, men tiden räckte inte till. Detta ledde till ett antal 

telefonintervjuer, där somliga av företagen var mer samarbetsvilliga än andra. I Stockholm 

utfördes samtliga intervjuer personligen med respondententerna, varpå företagen var mycket 

samarbetsvilliga och tillmötesgående. Det största problemet under undersökningens förlopp var 

att få svar från de intervjuer som skickades via mail. De flesta var villiga att ställa upp på 

intervjun, dock uteblev många gånger svaren då företagen inte var villiga att lämna ut specifik 

information eller återkom aldrig, trots åtskilliga kontaktförsök både via mail och telefon. 

Skriftliga källor 

Professionella möten och mötesindustrin är ett relativt nytt definierat forskningsområde, trots det 

finns det stor mängd litteratur och tidigare forskning som relaterar till detta ämne. Studien 

förhåller sig till relevant information från litteratur och vetenskapliga rapporter, bland annat har 

                                                           
29
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Göran Anderssons studie om professionella möten varit till stor hjälp under 

informationssökningen. De olika mötesrelaterade begreppen kunde styrkas med hjälp av den 

litteratur som använts som dessutom knyter an till studiens syfte och frågeställningar.  

Elektroniska källor 

Internetkällor har dominerat under den pågående informationssökningen då två tredjedelar av 

undersökningen tog plats utanför Sverige. Källorna har granskats noga för att försäkra att de är 

tillräckligt pålitlig, samtidigt finns medvetenhet om att internet förändras konstant, vilket 

resulterar i att även informationen kan uppdateras och skapa svårigheter för framtida läsare och 

fortsatt forskning. Med detta i åtanke kontrollerades internetkällorna och informationen under 

studiens förlopp för att göra studiens informationssökning så pålitlig som möjligt. 
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3. Teoretisk bakgrund  

 

 

3.1. Image 

 

Image är en mental föreställning, en summa av samspelet mellan en persons tro, idéer, känslor, 

förväntningar och intryck om ett objekt. Image är inte bara enskilda egenskaper eller kvaliteter, 

men det totala intrycket av en enhet som påverkar andras tankar
30

. Image kan sammanbindas 

med identitet, eftersom båda är representationer som kan ses som symboler av tolkade 

verkligheter
31

.  

En destinations image kan beskrivas som intryck av en plats eller som uppfattningar om ett visst 

område. När det handlar om en destinations image så rör det sig ofta om vilket helhetsintryck 

destinationen eller platsen har. Det är viktigt med en stark image för att människor ska känna en 

dragningskraft till att besöka en viss destination eller plats. En image sätter avtryck i människors 

långtidsminne, gällande scener, symboler och människor. Även om en image ofta är 

helhetsbaserad kan den alltså också vara attributbaserad i form utav symbolik. Dessa attribut kan 

både vara psykologiska och fysiologiska, exempel på psykologiska attribut är hur människorna 

på en destination upplevs eller hur säkerheten upplevs. Fysiologiska attribut kan röra sig hur ett 

lands klimat upplevs eller hur priserna, infrastrukturen och kulturutbudet är. Ett helhetsintryck 

kan även vara psykologiskt eller fysiologiskt, exempel på psykologiska helhetsintryck kan vara 

en metal bild eller psykologiska egenskaper av destination eller plats. Fysiologiska 

helhetsintryck handlar mer om en allmän känsla eller atmosfär som t.ex. mystik
32

.  

En image kan variera beroende på om den till exempel är funktionell eller psykologisk, men kan 

även variera beroende på den mentala föreställningen om destinationen är individuell eller 

kollektiv. Är en image individuell handlar det om vad personen har för intryck och upplevelse av 

en destination eller plats, om den är kollektiv rör det sig om allmänna intryck och uppfattningar 

av en destination eller plats
33

.  

Erfarenhet, kunskap, information och berättelser om en destination eller plats kan påverka 

destinationens image både positivt eller negativt. Med hjälp av en stark och positiv image som ett 

land lyckats uppnå kan goda utvecklingsmöjligheter skapas i form utav ökade nyetableringar, ett 

näringsliv som vågar satsa mer, samt nysatsningar från staten. Därför är en väletablerad image 

viktig, men en alltför snäv bild kan skapa begränsningar för nytänkande och utveckling. För att 

                                                           
30
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få en tydlig bild av hur destinationen uppfattas både inom och utanför destinationens gränser kan 

man mäta och undersöka en destinations image, genom olika typer av kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar
34

.  

 

 

Destinationsimage modell, källa: Ritchie Brent J.R. & Echtner M. C. (2003). The meaning and 

measurement of Destination Image. The Journal of Tourism Studies Vol. 14, No. 1 

 

 

 

                                                           
34

 Karlsson A. & Malmqvist. Å. (2010) Glasriket – Mer än bara glas. C-uppsats, Linneuniversitetet.  
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3.2. Differentiering 

 
Differentieringsstrategin är utvecklad av Michael E. Porter, och är en konsistent och allmän 

strategi för att skapa en långsiktig försvarbar ställning och kunna överträffa konkurrenter i en 

bransch. Inom vissa branscher kan strategin vara nödvändig för att överhuvudtaget få en 

tillräcklig avkastning, medan andra branscher är strukturerade på sådant sätt att alla företag kan 

få hög avkastning
35

.  

Strategin går ut på att differentiera en produkt eller tjänst som företag erbjuder, och därmed 

skapa något som uppfattas unikt i en bransch. Differentiering kan inta olika former: design eller 

märkesprofil (Bang & Olufsen främst i designad teknologi, BMW i bilar), teknologi (Apple i 

mobiltelefoner och datorer), kundservice (American Express flygbonus), återförsäljarnät 

(Caterpillar Tractor i anläggningsmaskiner) eller andra dimensioner. Apple till exempel, är inte 

bara känt för sin design av mobiltelefoner och datorer, utan också för sina utomordentliga 

högkvalitativa produkter med tillbehör, som har lång livslängd och uppgraderas med internet, 

speciellt viktigt då mjukvaror kostar mycket. Emellertid innebär inte differentieringsstrategin att 

företag kan försumma kostnader, utan att strategin inte är det primära strategiska målet
36

. 

Om differentiering uppnås, är den en livskraftig strategi för att skaffa resultat över genomsnittet i 

en bransch, eftersom differentieringen skapar en försvarbar position för att övervinna 

konkurrenskrafter. Differentieringen skapar märkestrohet från kunder, vilket skyddar mot 

konkurrens och lägre priskänslighet, samt att marginalerna också höjs vilket minskar behovet av 

en lågkostnadsposition. Kundlojalitet som uppstår och konkurrenternas press att överträffa 

differentieringen utgör etableringshinder. Eftersom kunder blir mindre priskänsliga och saknar 

jämförande jämförliga alternativ, ger differentieringen högre marginaler genom minskade av 

inköpares inflytande och leverantörsmakt. Företag som differentierar för att åstadkomma 

kundlojalitet har möjlighet att få en bättre ställning visavi ersättning än konkurrenter. 

Differentiering kan även omöjliggöra för företag att uppnå höga marknadsandelar, eftersom 

differentiering kräver oftast någon slags exklusivitet, vilket inte går att förena med hög 

marknadsandel. Differentieringen medför oftare att företag ger upp en fördelaktig 

kostnadsposition, det vill säga de aktiviteter som är för dyra som krävs att skapa, exempelvis 

produktdesign, omfattande forskning, hög materialkvalitet eller kontinuerligt kundstöd. Även om 

företaget erkänns överlägset inom branschen av kunder, är inte alla villiga att betala de högre 

priserna. I andra branscher är det möjligt att förena differentiering med relativt låga kostnader 

som är jämförbara med konkurrenter
37

. Vanliga krav på kunnande och resurser är grundligt 

marknadsföringskunnande, produkttillverkning, känsla för nyskapande, ordentligt kunnande 

inom grundforskning, företagsrykte om kvalitet eller teknologiskt ledarskap, och lång tradition 

inom branschen eller unik kombination av kunskap inom andra verksamhetsområden. Vanliga 

organisatoriska krav är stark samordning av FoU (Forskning och utveckling), produktutveckling 

och marknadsföring, subjektiva bedömnings- och belöningssystem, åtgärder för att locka 

kvalificerad arbetskraft, forskare och kreativa personer till företaget
38

.        

                                                           
35

 Porter. Michael E (1983), Konkurrensstrategi, Göteborg, Inst. för säljträning och ledarutveckling (ISL). 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
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4. Empiri  

 

 

 

Modellen är konstruerad av författarna själva, i syfte att förtydliga mötesindustrins komplexitet 

med dess övergripande organisationer för att ge läsaren en klarare uppfattning i fortsatt läsning. 

 

 

4.1. Stockholm 

 

 

4.1.1. Stockholm 1850-1970 

 
I slutet av 1800-talet gick Stockholm in i industrialismen och blev landets viktigaste industristad. 

Detta gjorde att många flyttade in till storstaden från landsbygden, då de stora fabrikerna 

behövde arbetskraft. Under 1880-talet ökade Stockholms folkmängd med så mycket som 46 %, 

och efter första världskrigets slut år 1918 upplevde Stockholm historiens största bostadsbrist . 

Under 1800-talets andra hälft var Sverige väldigt fattigt och 1,3 miljoner svenskar utvandrade till 

Amerika mellan åren 1821-1930. 200’000 svenskar återvände tillbaka till Sverige, och mellan 

åren 1890-1950 förbättrades Stockholms ekonomi
39

. Sverige har sedan dess haft storskalig 

invandring, och mellan åren 1941-2006 har cirka 2,3 miljoner invandrat från utlandet
40

.  

Efter andra världskriget började en våg av arbetskraftsinvandring anlända till Sverige. 

Arbetskraftsinvandringen med främst människor från andra nordiska länder, samt Italien var stor 

                                                           
39

 http://www.ellisisland.se/svenska/sv_emigration1.asp, hämtad, 29/4-11 
40

 http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Statistik, hämtad 29/4-11 

http://www.ellisisland.se/svenska/sv_emigration1.asp
http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Statistik
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ända fram tills 70-talet, då Sverige började med flykting- och anhöringsinvandring
41

. 

Transportsystemens utveckling har bidragit till bebyggelsens utbredning. Det största 

genombrottet skedde efter sekelskiftet år 1900, då den elektriska spårvägen ledde till en stor 

bebyggelseexploatering i förortsbältet. Busstrafiken fick en stor utbredning i mitten av 1900-talet 

och ersatte spårvägstrafiken. I början av 1950-talet skapades ABC-städer vilket står för arbete, 

bostad och centrum. Projektet bidrog till nya arbetstillfällen och ytterligare expandering av 

Stockholm. Det första tunnelbanesystemet färdigställdes på 1950-talet och på 1970-talet fanns 

det tre tunnelbanesystem, vilket sammanlänkade ABC-städerna med Stockholms innerstad
42

.  

 

 

4.1.2. Nulägesbeskrivning 

 

Stockholm är Sveriges huvudstad
43

 och den stora attraktionskraften är dels närheten till naturen 

och vattnet, samt ett rikt kulturutbud
44

. I hela Stockholms län bor det cirka 2 miljoner människor, 

varav i Stockholms innerstad cirka 800 000
45

, och är därmed Skandinaviens största stad
46

. 

Stockholms stadsvapensymbol är St. Erik, som sedan 1300-talet har synts på stadens sigill
47

. 

Stockholms mest kända sevärdhet är Vasamuseet som även är Skandinaviens mest besökta 

museum, med över en miljon människor besökare varje år
48

. Gamla Stan är en annan stor 

sevärdhet bland turister, då Stockholm utgjordes av denna del till en början, och grundades år 

1252 av Birger Jarl
49

. 

De kommersiella övernattningarna i Stockholm år 2010, var 10 022 124. I jämförelse med övriga 

Norden så hade Köpenhamn 7 233 229 övernattningar, Oslo 4 982 460 övernattningar samt 

Helsingfors 4 180 152. Omsättningen för besöksnäringen i Stockholms län totalt sett år 2010, 

beräknades till 22,1  miljarder kronor. 2010 blev det bästa året för det internationella mötesåret 

hittills, med en total turismintäkt på runt 2 400 miljoner kronor. Den största delen av denna 

summa kommer från den stora kardiologmässan och den europeiska diabetesmässan som totalt 

tog emot runt 45 000 delegater. Affärsmötena som hölls i Stockholm 2010 genererade cirka 210 

miljoner kronor. Totalt genererades det fem miljarder kronor av evenemang år 2010
50

. 

 

 

                                                           
41

 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/arbetskraftsinvandring/historiskt/, hämtad, 29/4-11. 

42
 Svallhammar Stig, (2008) I väntan på tunnelbanan, Värnamo: Fälth & Hässler. 

43
 http://www.uskab.se/index.php/statistik-efter-aemne/befolkning.html, hämtad 27/4-11. 

44
 Intervju med Henrik Von Arnold, chef för Stockholm Connvention Bureau. 

45
 http://www.uskab.se/index.php/statistik-efter-aemne/befolkning.html, hämtad 27/4-11. 

46
 Katalog (2010) Annual Report 2010. Stockholm Business Region. 

47
 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Stadens-historia/St-Erik/,  hämtad 27/4-11 

48
 http://www.visitstockholm.com/sv/Gora/Sevardheter/vasamuseet/142. 

49
 http://www.visitstockholm.com/sv/Gora/Sevardheter/gamla-stan/1856, hämtad 26/5-11. 

50
 Katalog (2010) Annual Report 2010. Stockholm Business Region. 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/arbetskraftsinvandring/historiskt/
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4.1.3. Större mötesanläggningar 

 
I Stockholm finns det fem stycken större mötesanläggningar, varav den största är 

Stockholmsmässan i Älvsjö som är Sveriges största mässa med kapacitet för över 25 000 

besökare
51

. Stockholmsmässan arrangerar varje år cirka 80 mässor, 3000 kongresser, 

konferenser, och möten. Antal besökare beräknas till cirka 1 - 1,5 miljoner, och utställande 

företag cirka 10,000 per år. Anläggningens totala hallyta är på 70,000m² och inkluderar 76 

stycken konferensrum, 12 stycken restauranger, Rica Talk Hotel, samt 4000 parkeringsplatser. 

Kardiologkongressen är Stockholmsmässans största med cirka 20 000 deltagare och 5 000 

medföljare. Kongressen har cirka 1000 svenska deltagare och övriga deltagare utgörs från andra 

delar av världen, främst från andra länder i Europa
52

.  

Andra stora mötesaktörer i Stockholmsområdet är bland annat Kistamässan, med en kapacitet för 

4,500 personer
53

. City Conference Centre ligger beläget i centrala Stockholm, och 50 

konferensrum som är fördelade på två hus; Folkets hus och Norra Latin. Rummen inrymmer 5-

1400 stycken deltagare och den totala kapaciteten är cirka 4000 platser
54

. World Trade Center 

Stockholm är beläget vid Stockholms Central, och inrymmer 13 stycken mötesrum med 

närliggande exportytor för upp till 1200 gäster
55

.  

En större mötesanläggning som nyligen öppnat är Stockholm Waterfront Congress Center. 

Anledningen till att anläggningen byggdes var efterfrågan på ytterligare kapacitet för större 

möten och kongresser i Stockholms innerstad. Stockholm Waterfront satsar på internationella 

kongresser, konferenser och bolagsstämmor, utställningar och konserter, samt mindre 

sammankomster. Anläggningen omfattar en kongressdel som inrymmer cirka 3000 deltagare, 

kontor bestående av elva våningar med sammanlagt 24 000m² kontorsyta. Waterfront har tydlig 

miljöprofil med allt ifrån uthålligt inredningsmaterial till förnybar energiförbrukning
56

. 

 

 

4.1.4. Mindre mötesanläggningar 
 

I Stockholms län finns det ett stort antal mindre mötesanläggningar som tar emot runt 100-800 

deltagare. Ett flertal hotell erbjuder även möteslokaler, konferenser och möten av olika slag. 

Somliga av hotellen differentierar sig genom att erbjuda något utöver det vanliga eller lyfta fram 

något unikt, exempelvis Skansen Soliden som erbjuder konferenser i kulturhistoriska miljöer
57

. 

Häringe slott ligger i naturreservatet på Häringehalvön, söder om Stockholm och opererar dels 

som hotell, men har även restauranger, och arrangerar bland annat bröllop och andra fester. 

                                                           
51

 http://stockholmsmassan.se/om-stockholmsmassan, hämtad 26/4-11. 
52

 Andersson Göran, (2006) Professionella möten och mötesplatser, Huddinge: Södertörns högskola.  
53

 http://kistamassan.se/om-kistamassan/kistamassan, hämtad, 27/4-11.  
54

 http://www.stoccc.se/om-oss/om-stockholm-city-conference-centre.html, hämtad 29/4-11.  
55

 http://www.wtc.se/konferens, hämtad 29/4-11.  
56

 http://www.waterfrontbuilding.se/kongress.html, hämtad 11/5-11.  
57

 http://www.skansen.se/artikel/konferens-fest-och-mat, hämtad, 6/5-11. 

http://stockholmsmassan.se/om-stockholmsmassan
http://kistamassan.se/om-kistamassan/kistamassan
http://www.stoccc.se/om-oss/om-stockholm-city-conference-centre.html
http://www.wtc.se/konferens
http://www.waterfrontbuilding.se/kongress.html
http://www.skansen.se/artikel/konferens-fest-och-mat


19 

 

Slottet har kapacitet för 150 konferensgäster, där rummen ligger i tre olika byggnader
58

. Grand 

Hotel Stockholm är Stockholms mest exklusiva 5-stjärniga hotell, med 18 konferensrum och en 

kapacitet för cirka 800 stycken deltagare
59

. Barkarby gård ligger i Järfälla, nordväst om 

Stockholm, och har kapacitet för upp till 240 konferensgäster fördelade på fem konferensrum i 

olika byggnader. Barkarby gård anordnar även upplevelser och aktiviteter i samband med 

konferenserna
60

. Citykonferensen/Ingenjörshuset är en professionell konferensanläggning för 

ingenjörer i centrala Stockholm med kapacitet för upp till 240 gäster
61

. Sigtunastiftelsen Hotell 

och Konferens ligger nära Arlanda och började med konferenser år 1917 och har tio stycken 

konferenslokaler samt tio grupprum med kapacitet för 180 personer
62

. Yasuragi Hasseludden 

ligger i Saltsjö-Boo utanför Nacka och specialiserar sig på konferenser och spaupplevelser. 25 

olika mötesrum finns disponibla, där de minsta lokalerna inrymmer två till åtta personer, medan 

den största lokalen inrymmer 400 deltagare
63

. Det finns ett flertal konferensanläggningar belägna 

i Stockholms skärgård, bland annat Sandhamn Seglarhotell med kapacitet för upp till 250 

personer
64

, samt Djurönäset konferenshotell, som är ett av Sveriges största konferenshotell 80 

disponibla mötesrum och kapacitet för 400 personer
65

 

 

 

4.1.5. PCO och DMC 

 
I Stockholm opererar cirka ett dussintals DMC och- PCO företag, där samtliga representeras hos 

Stockholm Convention Bureau
66

 och MICE- finders hemsidor
67

. Både DMC och- PCO-företag i 

Stockholm arbetar med att organisera möten för företag och organisationer. Majoriteten av deras 

kunder är internationella mötesintressenter, som kommer hit i syfte för att delta i konferenser och 

kongresser. Utöver assistans för arrangemang av möten, koordinerar de hotellbokning, transport 

och olika sociala aktiviteter.   

Ovation Scandinavia är ett DMC företag som har kontor i Stockholm och Göteborg. De erbjuder 

högkvalitativa förvaltningstjänster med primära kunder från Tyskland, Frankrike, Holland och 

Italien. Deras tjänster går ut på personlig service och skräddarsydda program utifrån kundens 

önskemål och behov
68

. Köpenhamns baserade Borealis Destination Management satsar primärt 

på turism, mässor och kryssningar, och har ett representationskontor i Stockholm. Borealis 

huvudsakliga kunder från de skandinaviska och baltiska länderna
69

.  Även In Touch Scandinavia 

A/S har sitt huvudsäte i Köpenhamn, och arrangerar och olika former av evenemang och 

                                                           
58

 http://www.careofhotels.com/haringe/meetings/conferenceroom-sv.html, hämtad 29/4-11. 
59

 http://www.grandhotel.se/konferens/lokaler/default.asp, hämtad, 29/4-11. 
60
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61
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62
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63

 http://www.yasuragi.se/, hämtad, 6/5-11. 
64

 http://www.sandhamn.com/startpage.aspx?p=1, hämtad, 1/5-11. 
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68
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69

 http://www.bdm-info.com/destination_management.htm, hämtad 6/5-11. 
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http://www.ovationdmc.com/Ovation_Scandinavia/Default.58.html
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mötessammankomster
70

. Key DM grundades i Sverige, men finns även i Frankrike, 

Nederländerna, Spanien och Italien, med kontor både i Stockholm och Malmö, och inriktar sig 

på Sveriges natur och arkitektur
71

. Kuoni Destination Management är ett globalt företag som 

finns över hela världen och arrangerar resor och kryssningar
72

. Risbecker International AB har 30 

års erfarenhet inom mötesbranschen och finns förutom i Stockholm, även i Norge och Danmark. 

De anordnar kongresser, konferenser, möten och belöningsresor
73

. Scandinavian Incentives finns 

i Sverige, Norge och Danmark, och anordnar belöningsresor, kongresser och evenemang
74

. My 

Destination hjälper bland annat till att anordna säljkonferenser, produktlanseringar och övriga 

mötessammankomster. Affärsidén är att erbjuda skräddarsydda arrangemang utifrån kundens 

förutsättningar och målsättningar
75

. Nordic Network Coordinator Sweden AB är ett DMC företag 

och specialiserar sig på belöningsresor och möten
76

. Bokningsbolaget har funnits sedan 1984 och 

ligger beläget i Nacka och är ett fristående företag som bokar cirka 8000 konferenser per år. 

Deras vision är att med personlig service vara ledande inom mötesindustrin, samt vara det 

självklara valet när företag bokar sina konferenser och möten
77

. Incoming Scandinavia AB är ett 

privatägt DMC- företag som arbetar med MICE och arbetar huvudsakligen med de 

skandinaviska länderna
78

. Congrex Sweden AB är specialiserade på att erbjuda experttjänster för 

evenemang och- hotellarangemang och administrerar bokningar som passar kundernas 

individuella behov
79

. MCI har kontor i Stockholm, Göteborg samt andra länder, och har 40-års 

erfarenhet av mötesarrangera i Sverige och arbetar med att skapa möten i världsklass genom att 

hjälpa med strategisk rådgivning, organisering och genomförande
80

.  

 

 

4.1.6. Undersökningsfall 1: Stockholm Convention Bureau 

 
Stockholm Convention Bureau är en statlig och icke-kommersiell organisation, vars syfte är att 

marknadsföra Stockholm som mötesplats för internationella organisationer och företag. 

Stockholm Convention Bureau organiserar inte mötessammankomster, utan arbetar endast med 

marknadsföring. Stockholm Convention Bureau tillhör bolaget Stockholm Visitors Board som är 

uppdelat i två underavdelningar. Stockholm Business Region är sekundär underavdelning och 

förmedlar mellan investerare och Stockholm Visitors Board. Stockholm Visitors Board i sin tur 

marknadsför Stockholm som turistdestination under varumärket ’Stockholm the Capital of 

Scandinavia’. Stockholm Visitors Board och dess underavdelningar arbetar under Stockholm 

stads direktiv, däremot hanteras affärsplaner med handlingsfrihet. Stockholm Convention Bureau 
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delfinansieras av Stockholm stad och omsätter cirka 600 miljoner kroner årligen. Som statlig och 

icke-kommersiell organisation får de inte ta del av bolagens gemensamma omsättning. 

Stockholm Convention Bureau anordnar organisationsmöten både inrikes och utrikes med 

internationella organisatörer för att bygga och upprätthålla relationer. Organisationsmötena syftar 

till att presentera Stockholm, samt beaktar hur motsvarande konkurrenter opererar sin 

verksamhet. Stockholm Convention Bureau arbetar aktivt med mötesaktörer för utveckling av 

mötesindustrin, och dess primära samarbetspartners är hotell, mötesorganisatörer och- 

anläggningar, samt transportörer.  

Henrik Von Arnold, chef för Stockholm Convention Bureau påpekar Stockholms styrkor 

agående marknadsföringsyften ligger i hållbar infrastruktur, direkta flygförbindelser, stort urval 

av faciliteter och kultur, samt kombinationen mellan urban miljö och natur. Henrik Von Arnold 

framhäver vikten av Sveriges hållbara politik; ”Sverige uppskattas inom miljö och politiska 

frågor där det råder politisk enighet bland partierna om att satsa på besöksnäringen. Sverige är 

ett jämlikt land, relativt öppna mot andra kulturer och korruptionen är småskalig”. Vidare 

poängterar Henrik Von Arnold om svensk mentalitet och driftighet, ”Svenskar är generellt 

välorganiserade och pålitliga, tidsanpassning är något som ska fungera i alla lägen. Stockholm är 

framträdande inom vissa akademiska ämnesområden, exempelvis inom medecinsk forskning och 

energifrågor
81

.  

Stockholms största kongressarrangemang var Kardiologmässan som tog emot cirka 27 000 

besökare. Stor betydelse för arrangemanget av Kardiologmässan är Sveriges internationellt 

erkända forskning och vetenskapliga traditioner
82

. 

Henrik Von Arnold poängterar även Stockholms brister, ”Problem uppstår vid större mässor då 

hotellen snabbt blir uppbokade och resulterar i att deltagare får söka sig utanför Stockholm 

stad. Därför är mindre möten med runt 200-800 deltagande även viktigt för mötesindustrin, då 

de arrangeras mycket oftare än de större mötena”
83

.   

 

 

4.1.7. Undersökningsfall 2: Stockholmsmässan 

 
Stockholmsmässan är Skandinaviens största mötesanläggning och mottar årligen cirka 1 miljon 

besökare, samt 10 000 utställare
84

. År 2009 inkasserade Stockholmsmässan cirka 3 miljarder 

kronor i intäkter från mötesintressenter
85

. Stockholmsmässams vision är att bli den ledande 

mötesplatsen i Europa och investerar regelbundet i utveckling av anläggningen. 

Stockholmsmässan är konkurrenskraftig och attraktiv genom dess högkvalitativa anläggningar, 

serviceinriktning och prisreglering efter kundens standard. Utöver Stockholmsmässans redan 

befintliga styrkor, går dess strategi ut på att marknadsföra sig internationellt för att attrahera 
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intressenter, med huvudasklig fokus på Skandinavien, Baltikum och norra Europa. 

Stockholmsmässans primära samarbetsparnters är Stockholms handelskammare, Stockholm stad 

och olika branschorganisationer. Huvudsakliga branschorganisationer som samverkar med 

Stockholmsmässan är SVMF (verksamhetsindustrins branschorganisation), SHR (mat och- 

dryckesorganisationen) och SPCI (celullosa och- ingenjörsföreningen). Samarbetet grundas på 

arrangemang av mässor, exempelvis kulinariska mässan Gastro Nord i samarbete med SHR. 

Majoriteten av mässorna arrangeras av privata företag tillhörande den privata sektorn, oftast 

sammankopplade till branschorganisationer. Stockholmsmässan samarbetar även med 

internationella företag och organisationer, och har åtta representanter vars huvudsakliga uppgift 

är att bygga och upprätthålla relationer.  

Göran Ekberg, International relations manager på Stockholmsmässan förklarar att 

Stockholmsmässan bidrar till regional tillväxt, ”Stockholmsmässan är en viktig bidragsgivare till 

Stockholm då kongresser och mässor leder till fler besökare under pågående evenemang. 

Besökarna spenderar pengar på hotell, restaurangbesök och shopping vilket är en positiv faktor 

för Stockholms tillväxt”. Göran Ekberg påpekar både styrkor och svagheter med 

Stockholmsmässan, ”Anläggningen fokuserar sig på olika målgrupper, beroende på vilken slags 

mässa och bransch det gäller. Stockholmsmässan differentierar sig genom storleken och kan ta 

emot cirka 30 000 deltagare. Däremot kan problem uppstå exempelvis vid stora mässor som 

Kardiologkongressen, då hotellkapaciteten var briställig. Konkurrenter med större 

mötesanläggningar är ett hot, då städer som London, Barcelona och Düsseldorf med större 

möteskapacitet föredras av mötesintressenter”
86

. 

 

 

4.1.8. Undersökningsfall 3: MCI – Group 

 

 
MCI-Group är ett PCO-företag med över 30 års möteserfarenhet på den svenska marknaden. 

Utöver sitt etablissemang i Sverige bedriver MCI-group sin verksamhet med 45 kontor i 22 

länder. Företaget är specialiserat inom kongresser samt mässor, och erbjuder mötesintressenter 

koordinerade lösningar gällande administrativa uppdrag. Utbudet av tjänster är brett och varierar 

i fråga om behov, och kunden har valmöjlighet till både kombinerade och enskilda tjänster. 

Tjänsterna innefattar marknadsföring, tidsplanering, hotellbokning, transportering, 

införsäljningsstrategier, och skräddarsydda paket efter krav och behov. Tjänster erbjuds även i 

sociala program som innefattar kulturella arrangemang och underhållning
87

.  

MCI-Groups marknadsför sig internationellt via Stockholm Convention Bureau och MCI-Groups 

interna globala nätverk. Företagets primära samarbetspartners är Convention Bureaus i 

Stockholm, Göteborg och Malmö, samt andra detaljleverantörer som hotell, mötesanläggningar 

och transportföretag. Samarbetet går ut på att MCI-Group säljer tjänsterna till intressenter medan 

leverantörer opererar tjänsterna. Företaget arbetar med intressenter både inom den privata och 

offentliga sektorn, exempelvis arrangera möten för offentliga föreningar i samverkan med privata 
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aktörer. MCI-Group marknadsför aktörer inom den offentliga sektorn, exempelvis vetenskapliga 

kongresser genom sociala medier, sponsorer och utvecklar dess strategi för presentationer av 

vetenskaplig fakta.  

Bo Magnusson, VD på MCI-Group beskriver vikten av image och hållbara relationer, ”För 

företaget har Stockholms image en väldigt stor betydelse internationellt, men i mindre betydelse 

nationellt. Stor betydelse för val av PCO-företag är vilket rykte och bakgrund företaget har för 

att kunden ska känna sig trygg, men även personliga relationer och kundkontakt är avgörande 

för att välja företaget återigen. Varför intressenter just väljer MCI-Group är företagets långa 

etablissemang inom marknaden och att företaget ständigt arbetar med återkommande kunder 

inom företag och organisationer. Samarbetsprocessen är lönsam då nya kunder kräver mer tid 

och majoriteten av företagets kunder kommer från olika svenska föreningar från kontinuerliga 

kongresser”
 88

.  

 

 

4.2. Warszawa  

 

 

4.2.1. Warszawa 1918-1989 
 

Mellankrigstiden 1918-1939 var en period av snabb urban utveckling i Warszawa. 

Infrastrukturen byggdes ut med nya järnvägar, spårvägar, och en ny flygplats. Nya hus byggdes 

och de stenlagda gatorna blev asfalterade. Strax före andra världskriget fanns det 1,3 miljoner 

invånare i Warszawa, varav 30 % judar, vitryssar och tyskar, vilket utgjorde Warszawa till en 

multikulturell stad
89

.  

Andra världskrigets utbrott innebar en dramatisk period för Warszawa. Nästan en månad efter 

början av den tysk-nazistiska invasionen år 1939, tvingades Warszawa till kapitulation, där 

stadens tillväxt stördes, invånarna förtrycktes och förföljdes. Framförallt var judarna de mest 

drabbade, då mer än 450’000 judar blev placerade i ghettoområden under förfärliga 

förhållanden
90

.  

Den 1 augusti 1944, utbröts ett nytt uppror i Warszawa. Staden uppbådade omkring 50’000 

soldater, varav endast 5000 beväpnade med mål att bekämpa den tyska armén och ta över makten 

i staden innan Röda arméns intåg. Revolten varade i 63 dagar och beskrivs som de mest tragiska 

dagarna i Warszawas 700-åriga historia, då över 16’000 soldater och 180’000 civilpersoner miste 

livet, samt att historiska byggnader och monument totalförstördes. Den 17 januari 1945 trädde 
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ryssarna in i det ödelagda Warszawa och etablerade den nya sovjet-polska myndigheten, som var 

en början på nästan ett halvt sekel av sovjetisk dominans
91

.  

Efter kriget återuppbyggdes Warszawa och blev återigen Polens huvudstad. Medborgare som 

hade flytt kriget började återvända till Warszawa, fast beslutna om att noggrant återuppbygga 

staden. Gamla Stan blev grundligt och omsorgsfullt återskapat, dock blev det nya Warszawa en 

förändrad stad då stora delar av staden byggdes efter sovjet-socialistisk struktur. Warszawas nya 

ikon blev Pałac Kultury i Nauki (Kultur- och Vetenskapspalatset), som under många år var en 

symbol för utländsk dominans
92

. 

 Slutet av 1980-talet innebar kommunismens fall och gav Polen en chans för civiliserad 

omvandling. Warszawa blev symbol för Polen, tack vare att huvudstaden genomgick en snabb 

ekonomisk tillväxt och investeringsboom. Tunnelbanans stråk byggdes ut, liksom nya 

kontorsbyggnader, köpcentrum, bostadsområden, broar och knutpunkter. När Warszawabörsen 

inledde sin verksamhet, blev huvudstaden bland den mest attraktiva utländska 

direktinvesteringsdestination av östra Europa
93

.  
 
5.2.2. Nulägesbeskrivning  
 

Warszawa är Polens huvudstad och ligger beläget i östra Europa. Antalet invånare beräknas till 

1,7 miljoner, med 3 miljoner i hela storstadsområdet, och med en yta på 517km²
94

. Warszawa är 

Polens ekonomiska, politiska och kulturella centrum. Stadssymbolen är en sjöjungfru som 

kännetecknar stadens sigill
95

. Under 2009 omsatte Warszawas mötesindustri ca 136,6 miljoner 

polska zloty (PLN), varav 44,1 miljoner PLN genererades av mötesindustrin, och 92,4 miljoner 

PLN genererades av övernattningar från dess deltagare
96

. 2 359 200 komersiella övernattningar 

registrerades år 2010, varav majoriteten av de internationella besökarna kommer från 

Storbritannien och Tyskland
97

.   

 

 

5.2.3. Större mötesanläggningar 

 

Warszawa omfattar fem större konferens- och mässcenter där respektive anläggningar 

differentierar sig i frågan om utbud. Samtliga anläggningar har bra transportförbindelser till och 

från centrum, samt Warszawas internationella flygplats Frederic Chopin. Kultur- och 

Vetenskapspalatset – Warszawas Kongress Centrum (Pałac Kultury i Nauki – Warszawskie 
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Centrum Kongresowe) är Warszawas största affärs och- mässcentrum med en yta på över 

10 000m², och cirka 200 nationella och internationella möten arrangeras varje år
98

.  

Warszawa omfattar fyra prestigefyllda mässcenter; Warszawskie Centrum Expo XXI - det 

internationella expocentrumet är en av Warszawas mest moderna konferens- och mötesplatser 

med en utställningsyta på 10 000m². Centrum Targowe Murator Expo som är lokaliserat i det 

kommersiella centrumet Blue City, och är Polens första affärs- och rekreations centrum i sitt slag 

med en uställningsyta på 38 000m²
99

. Centralny Osrodek Sportu Torwar (COS Torwar) är 

Warszawas största evenemang- och sportsmötesplats med kapacitet för cirka 4000 deltagare. 

OST Gromada, Gromada Hotel är Warszawas nyaste och största konferens centrum med en yta 

på 6000m² uppdelat på tre våningar och rymmer över 5000 deltagare
100

. 

Warszawa omfattar 24 internationellt kända hotell med större mötesutrymme, varierandes från 

tre till femstjärnig status. Warszawa omfattar bland annat välkända hotell som Hilton, Sheraton, 

Inter Contintental, Holiday Inn, och The Westin. Majoriteten av hotellen ligger belägna i 

Warszawas kommersiella och ekonomiska distrikt, vilket ackumulerar dynamisk företagsamhet i 

området. Samtliga hotell ligger inom bekvämligt avstånd från och till centrala Warszawa, samt 

den internationella flygplatsen. Förutom hotellens standard erbjudande, har olika hotell 

varierande och differentierade utbud, exempelvis The Westin med 361 eleganta och moderna 

rum, samt 20 exceptionella Westin Guest Office, 13 lägenheter inklusive en presidentsvit. 

Westins Guest office är kontor som garanterar idealiska förhållanden för arbete och vila. Hilton 

inkluderar 12 multifunktionella mötesrum, ett exklusivt styrelserum, ett affärscenter, hälsoklubb 

och spa med pool och jacuzzi, samt ett kasino. Le Royal Meridien Bristol byggdes 1899 och 

kombinerar en yttre 1800-talsfasad med 2000-talets modernitet. Den har under ett århundrade 

varit Warszawas ledande hotell för affärs- och fritidsresenärer, och en mötesplats för överklass 

och internationella dignitärer
101

. 

 

 

5.2.4. Mindre mötesanläggningar 

 

Warszawa omfattar 18 mindre konferens- och mässcenter där respektive anläggningar 

differentierar sig i frågan om utbud. Samtliga anläggningar har bra transportförbindelser till och 

från centrum, samt Warszawas internationella flygplats Frederic Chopin. Majoriteten av 

anläggningarna koncentrerar sig främst på konferenser och mindre kongress-sammankomster, 

men även utställningar, konventioner, affärsmöten, banketter, seminarier, kurser och andra 

speciella evenemang. Mötesanläggningarna bidrar till dynamisk företagsamhet, genom att 

majoriteten ligger belägna i närheten av Warszawas kommersiella och ekonomiska distrikt. 

Många utav anläggningarna är delar av större byggnader, palats och hotell. Millenium Plaza-

byggnaden inom det centrala affärsområdet erbjuder högkvalitativa kommersiella, konferens- 
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och kontorslokaler, och i samarbete med ett antal specialiserade företag erbjuder Millennium 

Plaza en fullständig service av evenemang och catering
102

.  

BCC Nowe Centrum Promocji Globalnej (The New Centre for Global Promotion) ligger beläget 

i Lubomirskipalatset och inrymmer the Business Centre Clubs huvudkontor. Anläggningen 

organiserar presskonferenser, kongresser, seminarier, kurser, affärsmöten, utbildningstillfällen 

och festliga evenemang
103

. Chałubińskiego Tower är ytterligare en kontorsbyggnad och är 

lokaliserat i centrala Warszawa. Många kunder hyr och organiserar mässor, samt utställningar i 

byggnadens konferenslokaler. Den totala ytan för konferensfaciliteter är 568m² och på grund av 

sina skjutväggar kan ytan delas upp till två eller tre konferenshallar
104

.  

Mestadels av mötesanläggningarna erbjuder även logi och andra faciliteter. Europejskie Centrum 

– Komunikacji i Kultury (European Centre of Communication and Culture - ECCC) är ett 

konferens- och träningscentrum med moderna faciliteter. Anläggningen ligger nära centrala 

Warszawa samtidigt som det omringas av närliggande skog
105

. Centrum Prasowe PAP (Polska 

Nyhetsbyrån PAP) är ett prestigefyllt centrum som förser information om aktuella händelser 

inom politik, ekonomi, samt kultur och ger pressbevakning under stora mediala händelser. 

Centret erbjuder presskonferenser, träningar, genomgångar, ’pressfrukost/lunch’ och 

affärsmöten
106

.  

Mötesanläggningar av differentierad karaktär är Centrum Olimpijskie, och är Polens olympiska 

kommittés huvudbas. Anläggningen har karakteristiskt arkitektur och samtida lösningar vilket 

skapar förutsättningar för en idealisk miljö att anordna kongresser, seminarier, affärsmöten och 

andra evenemang. Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dzielnicy Śródmieście, sport- och konferens 

centret ligger beläget i centrala Warszawa. Anläggningen inkluderar en hotellbas med utrymme 

för 54 personer, samt konferens rummen med plats för 300. En simhall och en gympasal är 

disponibel till gästernas förfogan
107

.  

Warszawa omfattar tio internationellt kända och lokala hotell med mindre mötesutrymme, 

varierandes från två till femstjärnigt. Samtliga hotell ligger inom ett hyfsat avstånd från centrala 

Warszawa med bra förbindelser till internationella flygplatsen. Förutom hotellens 

standarderbjudande, har somliga hotell differentierade utbud, exempelvis hotellkedjan IBIS, med 

tre lokaliseringar runt Warszawa, och erbjuder konferenslokaler med plats från 50-150 

deltagare
108

. 
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5.2.5. PCO och DMC 

 
I Warszawa opererar ett dussintals PCO och DMC-företag, där samtliga är rekommenderade av 

Warsaw Convention Bureau.  PCO företagen har relativt liknande utbud med fokus på 

kongresser och konferenser. CONGRESS-OR Congress & Tourism Bureau är ett PCO företag 

som är specialiserade på att organisera professionella kongresser, nationella och internationella 

möten. Likafullt finns det företag som opererar både som PCO och DMC företag, exempelvis är 

Furnel Travel en av de ledande DMC och PCO-företagen i Polen med fokus på konferenser, 

kongresser och konventioner. DMC-företagen i sig är mer differentierade, exempelvis är 

Mazurkas Travel DMC specialiserade på design och implementering av skräddarsydda program 

för Incentive grupper, produktlanseringar, internationella konferenser, kongresser och 

styrelsemöten. Supertour DMC Poland erbjuder omfattande MICE-tjänster, från enkla hotell 

reservationer till professionellt organiserade incitament, evenemang, konferenser och kongresser. 

Supertour är medlem i flera globala nätverk
109

. 

 
 

 

5.2.6. Undersökningsfall 1: Warsaw Convention Bureau 

 

Warsaw Convention Bureau är officiell representant för Warszawas Stadshus, och ansvarar för 

främjandet av Warszawa som en önskad mötesdestination. Warsaw Convention Bureau 

grundades år 2003 som en budgetmässig institution och verkar inom strukturerna i Warszawas 

Turistbyrå (Stołeczne Biuro Turystyki). Warsaw Convention Bureaus verksamhet fungerar enligt 

Warszawas Stadshus officiella turismpolitik. Direktiven från Warszawas Stadshus är definitiva, 

vilket innebär att PR-verksamheten bör vara i linje med det som fastställts av Stadshuset. 

Emellertid samarbetar Warsaw Convention Bureau med andra Convention Bureaus i Polen som 

är inriktade på att främja Polen som mötesdestination. Samarbetet är organiserat i ett nätverk 

mellan de polska städerna Szczecin, Gdansk, Poznan, Krakow, Katowice, Torun, och Bydgoszcz. 

Samarbetet med Convention Bureaus baseras på utveckling av specialister inom turismnäringen, 

deltagande i försäljningsseminarier, företrädande av Polen i internationella mässor och 

deltagande i Business 2 Business-möten med förvalda köpare som företräder den lokala 

mötesindustrimarknaden. Warsaw Convention Bureaus primära samarbetspartners är Warszawas 

Stadshus och aktörer inom mötesindustrin i Warszawa, men även universitet och andra 

vetenskapliga institutioner.  

Warsaw Convention Bureau förmedlar mellan intressenter och mötesaktörer och undersöker 

platsmöjligheter för internationella mötesplanerare. Warsaw Convention Bureau erbjuder 

intressenter fri och opartisk hjälp, och förmedlar attraktiva erbjudande som uthyrning av 

konferenslokaler, hotell och andra kompletterande tjänster, allt från transport till nöjen. Warsaw 

Convention Bureau säkerställer ett rikt utbud av reklammaterial om Warszawa, samt hjälp med 

organisering vid val av plats och lokaler som passar intressenternas behov. Warsaw Convention 
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Bureau sätter kunderna i kontakt med lokala tjänsteleverantörer från konferens- och 

mässanläggningar, DMCs och PCOs, samt transportering och stödjande service. 

Warsaw Convention Bureau har utvecklat ett ’WCB Business Partner Program’, ett förslag om 

samarbetsavtal till aktörer inom mötesindustrin. Programmet är avsett för marknadsföring och 

dinstrubution av reklammaterial vid internationella mässor, exempelvis IMEX i Frankfurt och 

EITBM i Barcelona. Kongressambassadörs-programmet är en särskild partnerskapinbjudan 

riktad till nuvarande och framtida organisatörer inom konferensföreningar från olika 

vetenskapliga institutioner. Warsaw Convention Bureau nominerar varje år kandidater till den 

hederliga titeln som Polska kongressens ambassadör och önskan är att arrangörerna ska bli 

kongressambassadörer, dvs. att deltagarna ska koordineras av Polska Statens Turistbyrå (POT) 

och Polska Conference and Convention Association (SKKP). 

Magdalena Hołowińska, Marknadsspecialist på Warsaw Convention Bureau beskriver om 

Warszawas image och mötesindustri, ”Faktorer som gör Warszawa till en attraktiv stad på den 

globala mötesmarknaden är att staden är en framväxande destination, ger bra valuta för 

pengarna och är ekonomiskt attraktivt för internationella besökare, särskilt för länder utanför 

euroområdet och den brittiska marknaden. Warszawa har en stabil miljö och den internationella 

flygplatsen är direktkopplad till europeiska huvudstäder, Nordamerika och Asien. Warszawa 

som destination är pålitlig, erfaren och ett säkert val. Warszawas har stark image nationellt, 

genom att huvudstaden är Polens kulturella, finansiella, utbildnings- och politiska centrum. 

Warszawa har Polens största konferens- och mässanläggningar, mest välutvecklade 

logimarknad, samt den internationella flygplatsen med direkta kopplingar till europeiska 

huvudstäder. Warszawas image är stark och erkänd som en mötesdestination i Polen, dock anses 

Warszawa internationellt fortfarande som en tillväxtdestination. De senaste åren har Warszawa 

stått som värd för ett antal stora evenemang, bland annat med fokus på vetenskapliga, 

medicinska, sportsliga och kulturella evenemang och har flera uppbokade evenemang de 

kommande åren”
110

. 

 

 

5.2.7. Undersökningsfall 2: Pałac Kultury i Nauki  

 
Pałac Kultury i Nauki (Kultur- och vetenskapspalatset) är Warszawas största affärs- och 

mässcentrum med kapacitet upp till 4500 deltagare
111

, och har en utställningsyta på över 

10 000m². Cirka 200 internationella och inhemska utställningar arrangeras varje år, inklusive 

olika mötesrelaterade sammankomster. Kongresshallen är huvudstadens största och är utrustad i 

bekvämlig och högteknologisk standard. Pałac Kultury i Nauki ligger beläget i centrala 

Warszawa med bra förbindelser till Warszawas internationella flygplats
112

. Den 42 våningar 

höga byggnaden är 230,68m hög, har en totalarea på 123084m. Skyskrapan uppfördes som en 
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gåva av Sovjetunionen, där Joseph Stalin står som upphovsman bakom konceptet. Nyårsafton år 

2000 premiärvisades tornklockan på toppen av byggnaden, som även är den högsta i världen
113

. 

 Pałac Kultury i Naukis primära samarbetspartners är polska och internationella PCO företag och 

samordnar kongresser, konferenser och konferenser. Institutets huvudsakliga kunder är nationella 

och internationella företag och organisationer från både den privata och offentliga sektorn. Pałac 

Kultury i Nauki marknadsför sig internationellt genom deltagande på olika MICE evememang, 

främst på större mässor som IMEX i Frankfurt och EIBTM i Barcelona. Varje år anordnas 

workshops för cirka 60 uställare och intressenter i olika spanska städer, därav senast i Vigo aprill 

2011. Särskillt under MICE evenemang presenteras intressenter med Pałac Kultury i Naukis 

lokaler i form av reklammaterial och direkta diskussioner under platsbesöken.  

Ryszard Raczynski, Evenemang och marknadsavdelning; Pałac Kultury i Nauki, beskriver 

institutets differentieringsmöjligheter och Warszawas image, ”Eftersom Pałac Kultury i Nauki är 

ett kongresscentrum, finns det inte många möjligheter till differentiering, utan försöker göra allt 

som går inom sina gränser. Warszawas image är mycket viktig för Pałac Kultury i Nauki 

eftersom Warszawa är huvudstad och många potentiella kunder är mycket intresserade av att 

göra affärer både i staden och hos Pałac Kultury i Nauki”
114

. 

 

 

5.2.8. Undersökningsfall 3: CONGRESS-OR Congress & Tourism Bureau 

 
CONGRESS-OR är ett PCO företag fokuserar primärt på inkommande turism och organiserar 

komplexa möteserelaterade lösningar till internationella intressenter. Företaget är inriktat på 

organisation av kongresser, konferenser, affärsmöten och mässor, men anorndar även i tilllägg 

inkommande turer, incitament och festliga evenemang, hotellbokningar och transportering. 

Utbudet av tjänster är brett och varierar i fråga om behov, och kunden har valmöjlighet till både 

kombinerade eller enskilda tjänster och skräddarsydda paket. CONGRESS-OR har goda 

relationer inom offentliga sektorn i Polen och har ett starkt varumärke. Företaget marknadsförs 

av Polska statens turistbyrå och samtliga Convention Bureaus i Polen.  

CONGRESS-ORs primära samarbetspartners är hotell, mötesaktörer med anläggningar, 

transportföretag, webb- och grafikerdesigners och övriga detaljleverantörer. Företrädesvis är 

företagets primära kundkrets instutitioner från den offentliga sektorn, men företaget arbetar även 

med privata företag och privatpersoner för reseservice
115

. CONGRESS-OR differentierar 

utbuden genom att anpassa sig efter alla behov och med koncentration på kundens behov och 

krav, erbjuder företaget professionell, ansvarstagande och flexibel service. Företaget satsar även 

på relationsmarknadsföring, då återkommande kunders behov samordnas av företagets 

evenemangskoordinerare. 

Joanna Kozakiewicz, MICE & Tourism manager på CONGRESS-OR, beskriver konceptet 

bakom företagets framgång och Warszawas image, ”Företagets framgång beror på det 

professionella, färdigutbildade och kreativa team som inser kundens krav och behov. De 
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anställda följer reglerna om tillförlitlighet, noggrannhet och precision för att anpassa 

erbjudandet till alla krav och plånböcker. CONGRESS-OR garanterar sina kunder en perfekt 

service tack vare de kunskaper inom omfattningen av de tjänster som rekommenderas av Polska 

Statens Turistbyrå och Polska Conference and Convention Association (SKKP). Warszawas 

image är intressant särskilt för affärsmöten eftersom det är Polens primära business stad, och 

omfattar stort utbud av hotell, samt att Warszawa integreras med naturen då Warszawa ligger 

beläget i närhet av skog och sjöar”
116

. 

 

 

4.3. Rom 

 

 

4.3.1. Rom 1860- 1990 

 
Italien blev en självständig stat år 1861, och Rom utnämndes som huvudstad år 1871, vilket gör 

Rom till en av Europas äldsta städer
117

. Rom har varit en kulturellt betydande stad genom 

tiderna, ända från Romarriket till nutidens ledande stad för katolicismen. År 2006 gjordes en 

undersökning som visade att Rom även är Italiens största stad
118

.  

 

Benito Mussolini skapade det fascistiska partiet ’Nationella Fascistiska Pariet’ efter andra 

världskriget för att bekämpa socialister och kommunister. Mussolini ansåg sig som arvtagare till 

Cesarerna, efter sina konstruktioner som kulturbevarare. 1922 marscherade Mussolinis trupper i 

Rom och utsågs av Kung Viktor Emanuel som premiärminister. Den fascistiska diktaturen 

erövrade Italien, och år 1925 utsåg Mussolini sig själv som Italiens diktator. Under andra 

världskriget deltog Italien på Tysklands sida, men kapitulerade år 1943 efter att södra Italien 

invaderats. Med hjälp av den tyska armén härskade Mussolini fortfarande norra Italien tills han 

avrättades av italienska motståndsstyrkor år 1945. År 1957 skrevs Romfördraget och blev början 

på EG, det enade Europa
119

. Italiens nya rättsliga process, ’Mani Pulite’ som betyder rena 

händer, inrättades på grund av de stora muthärvorna, och kristdemokraternas och dess 

stödpartiers upplösning i början av 1990-talet.   
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4.3.2. Nulägesbeskrivning  
  

Rom har en befolkning på 3,5 miljoner invånare
120

. Italien är ett av de länder som ur ett globalt 

perspektiv får mest besökare från hela världen. Från 1990-talet och fram till senaste decenniet 

har Italien legat på fjärde plats i antalet ankommande utländska turister
121

.  

Rom är även känd som den eviga staden, genom sin urminnes långa historia. På 2000-talet 

genomgick Rom stora renoveringar för att göra staden ännu mer attraktiv. Många besökare runt 

hela världen refererar Rom som ett öppet musem på grund av dess kombination av klassisk, 

medeltida, renässans- och barockstil, samt neoklassisk konst och arkitektur
122

.  Rom är rikt på 

religiösa sevärdheter, kultur och historia, exempelvis är de mest kända sevärdheterna Colosseum, 

Pantheon, Piazza Navona, Spanska Trappan, Vatikanen, Fontana Di Trevi och Peterskyrkan. 

Roms stadssymbol är en varghona som diar Romulus och Remus, och kännetecknar stadens 

sigill
123

. Rom har två tunnelbanelinjer som öppnades år 1955, dessa två kallas Metro A och 

Metro B. En tredje linje som ska heta Metro C är under uppbyggnad, anledningen till att Roms 

tunnelbanesystem är mindre utvecklat än många andra huvudstäder beror på att det finns så 

mycket arkeologiska skatter som gömmer sig under Roms gator som måste undersökas innan 

utgrävning
124

. 

Antal ankommande turister till Rom år 2009 var ca 21 800 miljoner. Den totala efterfrågan på 

hotell i Rom var 9 362 741, varav 3 944 266 var inhemska turister, samt 5 418 475 

internationella turister. Majoriteten av Roms internationella besökare är turister från USA, 

Storbritannien, Spanien, Tyskland, Japan, Frankrike, Ryssland och Kanada
125

. 

 

 

4.3.3. Större mötesanläggningar 

 
Rom omfattar fyra stycken större mötesanläggningar, varpå samtliga anläggningar är i bra 

förbindelse med centrala Rom och internationella flygplatsen Leonardo Da Vinci. Roma Fieri är 

Roms största mötesanläggning och kallas även för The New Rome Fair, då den invigdes år 2006. 

De största evenemangen och mässorna utspelas årligen i Roma Fieri. Anläggningen inrymmer 

fjorton paviljonger, konferenssalar, hissar och rulltrapor byggda av stål, kristaller och modernt 

återvinningsmaterial inom totalytan av 920,000m². Ett antal barer och restauranger inrymms 

även i anläggningen. Företrädesvis är mode vanligaste förekommande inom mässorma, men 

även vin och mat teman
126

.  

Roma Congressi är ett större kongress center, och anordnar kongresssammanträden utifrån 

högteknologisk standard. Roma Congressi som företag är flexibelt och dynamiskt med olika 

kompentenser och kulturer, och säkerstället effektiva och kundanpassade lösningar. Roma 
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Congressi fokuserar inom ’Global Business Services’ och har utvecklat den innovativa IKT-

plattformen som uppfyller ISO-standards i mån att upprätthålla den höga kvalitén på dess 

tjänster
127

.  

Frenetati Conference Center är Roms attraktivaste anläggning, då byggnaden och fasaden är av 

estetiska detaljer. Anläggningen är lokaliserad i centrala Rom, och utgör gångavstånd till 

centralstationen ’Termini’, med förbindelser till både tunnelbana och buss. Anläggningen är 

handikappsanpassad och har sju större rum med kapacitet för möten som seminarier och 

träningskurser. Anläggnmingens huuvudrum ’The Auditorium’ rymmer 400 personer
128

.  

Eur Roma Congress är ett kongress- och företagscenter och anordnar kongresssammanträden, 

evenemang och utställningar. Centret erbjuder marknadsföring, serviceinriktning och 

högkvalitativ teknologisk utrustning. Eur Roma Congress styrka ligger i anläggningen storlek 

och nätverksorganisation i samverkan med branschorganisationer inom catering, ljud, video och 

transferföretag
129

. 

 

4.3.4. Mindre mötesanläggningar 

 
Rom omfattar ett antal minde mötesanläggningar, samt internationellt kända hotell med kapacitet 

för möten av olika slag. NH Jolly Midas Hotel med lokaliseringar i olika europeiska huvudstäder 

anordnar produktlansering, evenemang, konferenser, galamiddagar och ceremonier. 

Anläggningen ligger beläget mellan centrala Rom och internationella flygplatsen Leonardo Da 

Cinvi, och transportering däremellan inkluderas. Anläggningen inrymmer 24 anpassningsbara 

mötesrum för konferenser och evenemang. Anläggningen är serviceinriktad och innehåller 

högteknologisk standard
130

.  

Papillo Hotel Rome är ett modernt 4-stjärnigt hotell, och erbjuder prisvärda lokaler för affärer 

och evenemang i Rom. De har tre stora mötesrum med projektorer, videoutrustning, trådlöst 

internet, och kan ta emot upp till 150 gäster. Anläggningen är i bra förbindelse med centrala Rom 

och internationella flygplatsen
131

.  

Sheraton Roma Hotel & Conference Center ligger centralt beläget i Roms affärsdistrikt. Hotellet 

gränsar med området Eur, samt närliggande grönområden, och är nära beläget Roms 

internationella flygplats. Anläggningen inrymmer 640 gästrum och 24 välutrustade mötesrum. 

Hotellet har i samarbete med Microsoft utvecklat ’Connection Destination’ och är en arbetsplats 

avsedd för både rekreation och arbete
132

.  

Radisson Blu First - Class Business Accomodation in Rome är unikt i sitt slag med dess 500m² 

stora lobby, uppbyggd som en amfiteater. Lokalen benämns “XL” och är anläggningens största 

med kapacitet för upp till 500 personer, och kan även delas in i tre mindre mötesrum. Hotellets 
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bottenvåning inrymmer en utställningsyta på 300², medan på sjunde våningen anordnas 

konferenser med kapacitet upp till 60 personer. Våningen inkluderar även en privat terrass för 

hotellets gäster, med möjlighet att åskåda Rom
133

. 

 

 

4.3.5. PCO och DMC 

 
I Rom opererar ett dussintals DMC och PCO företag, dock utan någon företrädande central 

mötesaktör. Destination Unlimited opererar runt om i Italien, och har kontor i Rom, Venedig, 

Florens, kusterna, bergen och öarna. Företaget organiserar möten av olika slag som bland annat 

inncentives, konferenser, kongresser, evenemang, men även privata resor. Företagets policy är 

hållbar miljövänlighet och erbjuder koldioxidneutrala lösningar, exempelvis alternativa och 

kolvänliga transportmedel. Destination Unlimited strävar efter miljövänliga evenemang och 

uppmuntrar dess kunder till återvinning, energisparande och uppmuntrande av miljövänliga 

mötesarenor och hotell. Företaget samarbetar även lokala och internationella 

välgörenhetsorganisationer och arbetar webbaserat för att förminska förbrukning av 

naturresurser
134

.  

Intercontinental Travel Company är ett av Italiens största DMC företaget med huvudkontor i 

Rom. Företaget har opererat sin verksamhet på marknaden sedan 1973 och erbjuder 

högkvalitativ service till bra priser. Intercontinental Travel Company har heltidsanställda både i 

Italien och USA och anordnar skräddarsydda lösningar för olika sorters evenemang. Företagets 

tjänster baserar sig på hotellbokningar, teamrelaterade aktiviteter och sociala program anpassade 

efter kundens budget. Företaget arbetar med större organisationer, exempelvis Volkswagen, 

Audi, Dell och L’Oreal och är ofta marknadsförda i Travel Channel
135

.  

Anfithrion är ett prestigebetonat DMC företag med kontor runt om i Italien. Företaget är medlem 

i SITE och har sitt huvudkontor i Rom. Dotterbolagen har flera lokalisationer runt Italien och 

figurerar med städernas namn, exempelvis Florens DMC, Venedig DMC och Toscana DMC. 

Anfithrion har lång erfarenhet på marknaden samt stor kännedom om Italien, och anordnar 

kongresser, incentives, temguidningar om vin och mat, samt mode
136

.  

Event in Rome är ett DMC företag som erbjuder skräddarsyddatjänster till både företag och 

privatpersoner. Företaget anorndar konferenser och privata evenemang, som exemplevis bröllop 

och födelsedagar, men hjälper även företag med teambildning, catering och transporter
137

.  

EGA är ett PCO företag med över 40 års erfarenhet inom mötesmarknaden. Företaget arrangerar 

och organiserar möten och evenemang. Huvudkontoret är lokaliserat i centrala Rom och 

anorndar evenemang upp till 10 000 personer
138

. AIM är ett PCO företag som fokuserar 

                                                           
133

 http://www.radissonblu.com/eshotel-rome, hämtad, 9/5-11. 
134

 http://www.dudmc.com/du-represented-dmcs/italy.aspx, hämtad, 9/5-11. 
135

 http://www.intercontravel.com/index.htm, hämtad, 9/5-11. 
136

 http://www.anfithrion.it/dmc_italy.htm, hämtad, 9/5-11. 
137

 http://www.eventinrome.com/, hämtad, 9/5-11. 
138

 http://www.ega.it/, hämtad, 9/5-11. 

http://www.radissonblu.com/eshotel-rome
http://www.dudmc.com/du-represented-dmcs/italy.aspx
http://www.intercontravel.com/index.htm
http://www.anfithrion.it/dmc_italy.htm
http://www.eventinrome.com/
http://www.ega.it/


34 

 

relationsmarknadsföring. Företaget erbjuder tjänster med detaljerad omsorg både före och efter 

projektet
139

.   

   

 

 

4.3.6. Undersökningsfall 1: Italienska turismaktörer i Stockholm 

 

Italienska ambassaden som statlig organisation företräder och främjar italienska kontaktnät för 

italienare i Sverige. I telefonintervju med Roberto Arnaboldi på italienska ambassaden framgick 

informationen att kännedom om mötesindustrin i Rom och övriga italien saknas. För mer 

information vidarebefodrades ärendet till italienska handelskammaren i Stockholm
140

.  

Italienska handelskammaren som privat organisation konsulterar åt italienska företag som är 

intresserade av Stockholm och svenska markanden. Då företagen kommer i kontakt med 

italienska handelskammaren utarbetas individuella planer åt intressenterna. De anställda har 

kunskap om svenska marknaden och mötesaktörer som exempelvis Stockholm Visitors Board 

och Stockholmsmässan. Samarbetet syftar till att presentera italienska företag för svenska aktörer 

och därmed bygga och upprätthålla relationer. Då italienska handelskammarens primära 

huvuduppgift är att etablera italienska produkter i Sverige, vidarebefodrades ärendet till 

italienska statens turistbyrå. 

Italienska statens turistbyrå är statlig organisation och marknadsför Italien som turistdestination. 

Italienska statens turistbyrå bistår med allmän information till privata resenärer och delar ut 

kartor om Rom och dess infrastruktur, hotell- och färdalternativ, samt allmänn information om 

resevillkor i Rom. Italienska statens turistbyrå saknade information om mötesindustrin i Rom 

och istället hänvisa de om kontakt och mer information till Italienska handelskammaren. 

I samband med intervjuon hos MCI-Group i Stockholm påpekade Bo Magnusson, VD på MCI-

Group Roms brister, ”Rom är en väldigt kaotisk stad med dåliga anläggningar och 

transportsystem, och är ur ett mötesperspektiv oattraktiv som mötesdestination. En av företagets 

kunder Eshle, aktiva inom provrörsbefruktning deltog på kongresssammanträde med cirka 8000 

deltagare i Rom sommaren 2010. Deltagarna var missnöjda med infrastrukturen, 

kommuniktationen, servicen, lokalerna och säkerheten. Personalen talade inte engelska på 

hotellet där deltagarna bodde. Däremot så har Rom en väldigt stark turism inom andra aspekter, 

att åka dit som privatperson för att uppleva Rom som stad är en helt annan sak. Men att 

arrangera en kongress i Rom är inget MIC- Group vill rekommendera. En annan stad i Italien 

som har bättre rykte är Milano och är starkare inom organisering av professionella möten tack 

vare den nya anläggning, den utvecklade industrin, samt att fler människor pratar engelska”
141

.  

Även Henrik Von Arnold, chef för Stockholm Convention Bureau påpekade Roms brister i 

samband med intervjun, ”Att Rom inte är en lämplig stad för mötesindustrin beror på den dåliga 

organisationen. En bidragande faktor till att organisationen inte fungerar riktigt som den ska 

kan vara bristen i kommunikationen, exempelvis svårigheter att få kontakt med nyckelpersoner, 

samt företag och organisationer. Att det sedan verkar som att Rom inte har en Convention 
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Bureau drar ner staden ytterligare. Däremot så har Rom den fördelen att det är en otroligt 

vacker stad som sedan länge dragit till sig turister från hela världen”
142

.  

 

   

4.3.7. Undersökningsfall 2: Procter & Gamble 

 
Procter & Gamble är ett globalt företag med kontor i över 180 länder, och de antällda på 

företaget utgör tillsammans 145 nationaliteter. Företaget marknadsför märkesvaror för globala 

storföretag och anorndar olika mötesrelaterade tjänster som evenemang och konferenser. 

Företagets grundläggande handlingsprogram berör människans hälsa, och har utvecklat det 

interna programmet ’Live, Learn & Thrive’ vilket marknadsför ’Children’s safe drinking water’ 

och vaccinutdelning vid köp av Pampers varor
143

.  

Procter & Gambles avdelning för externa relationer administrerar professionella 

mötessammankomster, medierelationer, marknadsföring och krishantering. Dess primära 

samarbetspartners är mediala aktörer, vetenskapliga institutioner, branschorganisationer och 

detaljleverantörer. Företaget har avsedda specialister inom konferenser och övriga 

mötesrelaterade sammankomster. 

Avdelningen för externa relationer i Rom består av en PR-byrå och förmedlar 

mötessammankomster och övriga tillhörande tjänster mellan mötesaktörer och intressenter. 

Konferenser och presentationer organiserar utifrån PR-byrån och förvaltar över teknologiskt 

material som fotoproduktioner och bild- och ljudanläggningar. Procter & Gamble sluter inga 

exklusiva avtal med företag, utan vidarebefodras till Procter & Gambles PR-byrå och dess 

samarbetspartners. Procter & Gamble erbjuder inga färdiga facilitetspaket till intressenter utan 

samarbetar med Romerska och Milano baserade eventföretag som anordnar tjänster som 

transportering och boende.  

Serena Babbi, chef för externa relationer på Procter & Gamble beskriver samarbetet, ”Alla 

företag förlitar sig på att PR-byråerna hanterar komplexiteten i olika evenemang, på så sätt kan 

de enskilda företagen hålla hjärtat av strategin hemma i egna företaget, specielltt de stora 

företagen som L’ Oreal och Bayesdorf. En vviktig del är det kontinuerliga förhållandet som 

skapas mellan företaget och PR-byråerna och deras förmåga att göra dem till partners i 

projektet”
144

. 

 

 

4.3.8. Undersökningsfall 3: Intercontinental Travel DMC 

Intercontinental Travel Company är ett av Italiens största DMC företaget med huvudkontor i 

Rom. Företaget har opererat sin verksamhet på marknaden sedan 1973 och erbjuder 

högkvalitativ service till bra priser. Intercontinental Travel Company har heltidsanställda både i 

Italien och USA och anordnar skräddarsydda lösningar för olika sorters evenemang. Företagets 
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tjänster baserar sig på hotellbokningar, teamrelaterade aktiviteter och sociala program anpassade 

efter kundens budget. Företaget arbetar endast med organisationer och företag inom den privata 

sektorn, och har genom åren samarbetet med Chrysler, Honda, Nissan, Toyota, försäkringsbolag 

och medcinföretag.
145

. Företaget lägger ingen stor vikt på internationell marknadsföring, 

eftersom företaget har etablerat en stark image sedan det grundades år 1973, och framhäver 

istället betydelsen av ’word of mouth’ främjande.  

Vittorio Marsiglio, Chairman & CEO på Intercontinental Travel DMC beskriver företagets 

styrkor och betydelsen av Roms image, ”Företaget har lång erfarenhet inom branschen och är 

ett familjeföretag med stark företagskultur. Företagets strategi för nöjda kunder går ut på 

personlig uppföljning från börjar till slut. Intercontinental Travel DMC har goda relationer i 

hela Italien, och Rom har en så pass stark image att turister och kunder lockas till staden”
146

.  
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5. Analys  

 

 
5.1. Image 

 

Stockholms image som mötesdestination kan sammanbindas med en stark identitet. Utöver 

mötesperspektivet, förknippas Stockholm med tilltalande symboler av tolkade verkligheter som 

grundar sig i flera faktorer. Vad Stockholm och Sverige i allmänhet primärt kännetecknas av är 

hög standard av organisering, hantering av nätverksrelationer och god serviceinriktning. 

Ömsesidig samverkan mellan olika aktörer inom olika delar av mötesindustrin är 

framgångsreceptet för ovan nämnda kvaliteter. Generella psykologiska egenskaper och attribut 

som Stockholm och svenskar kännetecknas av är som punktliga, trevliga, trygga, tillmötesgående 

och framförallt pålitliga, vilket även förknippas med Stockholms mötesindustri. Sveriges 

samhällsstruktur och företagsamhet är förebild för många länder runt jorden, och Stockholm som 

Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella centrum styrker denna identitet. Människor 

förknippar Sverige med t.ex. Volvo eller Scania, vilket tyder på ett småskaligt svenskt 

infrastrukturellt igenkännande. Överlag håller Stockholms infrastruktur hög standard i form av 

hållbara vägar och aktsamma bilister, samt stort utbud av transportmedel, bl.a. buss, tunnelbana, 

pendeltåg och spårvagn. Argumentet styrker Stockholms identitet som en trygg och tillgänglig 

stad. Stockholms mötesanläggningar erhåller bra rykte, bland annat Stockholmsmässan som är 

Skandinaviens största anläggning. I stort sätt vet internationella mötesintressenter vad de kan 

förvänta sig av Stockholm, särskilt de som redan besökt staden tidigare, men även de som inte 

har. Människor förknippar Sverige med Alfred Nobel, vilket tyder på småskaligt svenskt 

akademiskt igenkännande. Den vetenskapliga sektorn är stor i Stockholm och sammanbinder 

många kontakter jorden runt. Bland annat har Kardiologkongressen arrangerats i Stockholm två 

gånger under de senaste tio åren. Stockholms funktionella egenskaper förknippas med  mental 

bild av karakteristiska egenskaper i form av urban miljö omringad av vatten och nära till natur, 

samtidigt som den kan erbjuda en storstads utbud av shopping och kultur.  

Warszawas psykologiska och funktionella helthetsbild som mötesdestination kan sammanbindas 

som en ’oslipad diamant” identitet. Trots sitt etablissemang inom industrin anses Warszawa 

fortfarande som en ny konkurrenskraftig mötesdestination. Historiskt har Warszawa genomgått 

tre omfattande samhällsförändringar som präglat dagens samhälle, och människor delar 

uppfattning om diverse mentala föreställningar. Krigets ödeläggelse och Warszawas tidigare 

slutna samhälle orsakade stagnation i tillväxten, varpå den fria marknaden initierades i samband 

med socialismens slut. Till följd av detta förknippas Warszawa med symboler av tolkade 

verkligheter som grundar sig i kulturrika faktorer, exempelvis Kultur och Vetenskapspalatset och 

Gamla Stan. Psykologiska egenskaper och helhetsbilden av Warszawa förknippas med heroism 

och tapperhet, tragedi och dysterhet, gammalmodighet kontra modernitet som avspeglar stadens 

karaktär, arkitektur och monument. Exempel på detta är Kultur och Vetenskapspalatset som 

uppfördes av Stalins röda arme, och är idag Polens största kongresscenter. Samtidigt är 

Warszawa bland de attraktivaste investeringsstäderna i östra Europa då påtaglig utveckling skett 

och sker sedan den fria marknaden initierades. Det råder en slags ombildning av Warszawas 

image, där det gamla slutna tänkandet ersätts med modernitet och företagsamhet.  
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Roms psykologiska och funktionella helthetsbild som mötesdestination kan sammanbindas med 

en svag identitet. Anledningen till detta är att Rom inte satsar på mötesindustrin i lika stor 

utsträckning som de övriga undersökta städerna. Trots ett antal befintliga moderna 

mötesanläggningar som exempelvis Roma Fieri, håller inte Rom en serviceinriktad hög standard. 

Bristerna ligger i svåråtkomlighet, svag internationell marknadsföring och bristfällig engelska 

hos antälld personal. Däremot har Rom starka attribut och en stark image som grundar sig i 

kulturrika faktorer, vilket bl.a. gör att mötesindustrin hamnar i skymundan. Roms starka 

turismnäring baserar sig just på de kulturella faktorerna som bland annat Colosseum, Vatikanen, 

konst, historia etc. Generellt kännetecknande psykologiska egenskaper och attribut hos italienare 

är långsamma, tar god tid på sig, hetsiga, romantiska och pratglada, vilket även kan förknippas 

med Roms mötesindustri.  Roms image är globalt känd och hållbar just på grund av de 

funktionella och psykologiska egenskaperna som baseras på de kulturrika faktorerna och stärker 

identiteten. 

 

 

5.2. Differentiering 
 

Stockholm är en konkurrenskraftig mötesdestination på den europeiska marknaden genom de 

differentierade produkter och tjänster som erbjuder unika egenskaper. Stockholm uppnår 

konkurrensfördelar på marknaden främst genom den unika service som erbjuds till 

mötesintressenterna. Skräddarsydda paket inkluderar allt från upphämtning från Arlanda, 

överlämning till hotellet, aktivitetsprogram och transportering till själva mötesanläggningen. 

Mötesintressenternas behov och krav står i fokus, varpå mötesaktörerna anpassar sig efter dem. 

Den svenska imagen om pålitlighet spelar stoll roll gällande service, då oftast mötena äger rum 

mellan två till tre dagar är det ytterst viktigt att koordinationen fungerar korrekt. Stockholms 

primära differentieringsstrategi bygger på samverkan bland de olika mötesaktörerna, främst 

genom Stockholm Convention Bureaus nätverksrelationer. Samarbetet gynnar inte bara 

mötesaktörerna och mötesintressenterna utan tillväxten i hela Stockholmsregionen då olika 

aktörer integreras i syfte om att leverera den perfekta servicen. Stockholm har stor 

attraktionskraft tack vare kombinationen mellan urban miljö, grönområden och vatten. Många 

utav Stockholmshotellen utnyttjar denna tillgång genom att differentiera sig i form av 

kombinationen mellan business och rekreation i unika miljöer. Stockholm erbjuder 

differentierade anläggningar, men unikast i sitt slag är Stockholmsmässan. Förutom att det är 

Skandinaviens största mässanläggning, har anläggningen lyckad differentieringsstrategi genom 

teknologi och kundservice som interna styrkor. Stockholmsmässan har tillgång till ledande 

vetenskaplig forskning, exempelvis har Kardiologkongressen arrangerats två gånger under tio år. 

Stockholmsmässan har välutbildad personal och kreativt produktutvecklingsteam genom att 

ständigt utveckla kvaliteten på anläggningen och utveckla den hållbart. Stockholmsmässans 

företagsrykte för kvalité och innovation är stark, då deras enorma yta kan uppdelas i flera hallar, 

personalen är serviceinriktade och strävar efter ständig utveckling. 

Warszawa är en konkurrenskraftig mötesdestination på den europeiska marknaden genom de 

differentierade produkter och tjänster som erbjuder unika egenskaper. Warszawa uppnår 
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konkurrensfördelar på marknaden främst genom den unika service och tillgänglighet som erbjuds 

till mötesintressenterna. Warszawas differentierade framgångskoncept ligger i dess kundservice 

och stora utbud av både mindre och större mötesanläggningar, samt Warsaw Convention 

Bureaus nätverksrelationer. Majoriteten av mötesanläggningarna är lokaliserade runt Warszawas 

finansiella distrikt och ligger centralt belägna. Konkurrensen sinsemellan mötesanläggningarna 

genererar differentierade utbud av tjänster och produkter, varpå mötesintressenterna har både 

simpla och komplexa utbud till sitt förfogande. Warszawas stora utbud av hotell med 

möteskapacitet skapar intern konkurrens och många av de etablerade hotellen skapar allt mer 

differentierade erbjudanden. Exempelvis differentierar sig The Westin Warszawa med sitt unika 

erbjudande ’Westin Guest Office’, vilket är ett utformat och skräddarsytt hotellrum både för 

rekreation och arbetsmiljö. Warszawa står inför ett utvecklingsskede där modern skaparförmåga 

erövrat det gammalmodiga, vilket genomspeglas i nya hållbara robusta anläggningar och 

skräddarsydd serviceinriktning.  

Rom är en konkurrenssvag mötesdestination på den europeiska marknaden eftersom utbudet av 

differentierade produkter och tjänster som erbjuder unika egenskaper i mötesrelaterade 

sammanhang förekommer i liten mängd. De befintliga mötesanläggningarna håller standard, men 

fokus på serviceinriktning och mötestillväxt är bristfällig. I och med Roms svaga etablerade 

mötesmarknad kan dess differentieringsstrategi ses som ingrodd i de kulturrika faktorerna. Att 

den italienska huvudstaden inte är ett förstahandsval gällande möten talar sitt tydliga språk, dock 

kan de kulturrika faktorerna anses som tilltalande attraktioner, vilket generellt differentierar Rom 

som en kulturrik stad. Den nya mässanläggningen Roma Fiera indikerar på att Rom har 

konkurrenskraftiga differrentierade anläggningar med potential att expandera mötesindustrin och 

konkurrera på den globala marknaden.  Rom har kapacitet för att anordna större evenemang, det 

finns till exempel gott om kongressanläggningar och möteshotell, men bristen ligger i graden av 

organisationsförmåga och nätverksrelationer. Tillgänglighet är en viktig framgångsfaktor, och i 

detta avseende är Roms infrastruktur bristfällig då busshållplatser saknar tidtabeller, och endast 

två tunnelbanelinjer opererar genom den stora staden.  
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6. Slutsatser 

 

Empiriska studien har skapat god insikt i hur studieobjekten förhåller sig som 

mötesdestinationer, samt vilka faktorer som belyser studieobjektens likheter och skillnader 

gällande konkurrens och attraktivitet på den internationella marknaden. 

Vilka faktorer är grundläggande för att konkurrera, samt vilka egenskaper bör uppfyllas för att 

framstå attraktiv inom mötesindustrin på den internationella marknaden? 

Grundläggande faktorer för hållbar mötesindustri är ömsesidigt samverkande nätverksrelationer 

med stark organisationsförmåga, och är av primär betydelse för en fungerande helhet. Bland de 

olika mötesaktörerna intar Convention Bureaus nyckelrollen som ansiktet utåt, vars huvudsakliga 

syfte är att marknadsföra destinationen, förevisa valmöjligheter, och slutligen sammanföra 

intressenter med mötesaktörer. Avsaknad av en Convention Bureau hämmar förmedling mellan 

mötesaktörer och intressenter, dessutom försvagas den mötesrelaterade imagen på grund av 

ofullständigt företrädande. Faktum är att opererande Convention Bureaus är grundläggande för 

konkurrenskraftiga mötesdestinationer.  

 

Eftersom image representerar symboler av tolkade verkligheter och utgör totalintrycket av en 

mötesdestination och dess enheter bör den upprätthållas kontinuerligt för att bestå attraktiv på 

den internationella marknaden. Exempelvis vid större kongress sammanträden är imagen 

avgörande, då styrelser fattar beslut i enlighet med allomfattande behov. Behoven utgörs av ett 

antal olika faktorer, vilka är avgörande i val av mötesdestination, mötesanläggningar och övriga 

mötesrelaterade sammankomster.  

Utbud av valmöjligheter är företrädesvis av stor betydelse, då intressenter ska ha möjligheten att 

förfoga över både urval och kapacitet gällande faciliteter. Då möten är ofta komplexa, 

tidsbegränsade och opereras inom olika platser, är tillgänglighet en viktig omständighet eftersom 

mötesdeltagare ska inom bestämda tidsramar transporteras, omhändertas och sammanträda 

möten. Tidsintervallet måste hållas eftersom risken kan förekomma att ändamålet inte fullföljs. 

Service är en nödvändighet av allra högsta grad och föreligger under hela förloppets gång, då det 

inkluderar både tjänster och produkter, skräddarsydda paket, bekvämlighet och pålitlighet. 
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Service utgör kärnan i verksamheten och är själva drivkraften bakom den. Utmärkt 

serviceinriktning genererar återkommande deltaganden och mötessammankomster. 

Hur ser organisationen, samt skillnaderna och likheterna ut i mötesindustrin i Stockholm, 

Warszawa och Rom? 

Stockholm och Warszawa är väletablerade och konkurrenskraftiga mötesdestinationer på den 

internationella marknaden. Stabiliteten ligger i dess starka organisationsförmåga och de 

ömsesidigt samverkande nätverksrelationerna. Convention Bureaus opererar som central 

mötesaktör i både Stockholm och Warszawa, och upprätthåller städernas innevarande starka 

mötesrelaterade image. PCO, DMCs, samt andra mötesaktörer och leverantörer är representerade 

av städernas Convention Bureaus, varpå mötesintressenter har stort urval av utbud i både 

Stockholm och Warszawa. Moderna och robusta mötesanläggningar kombinerade med 

övernattningsmöjligheter och andra faciliteter är representativt i både Stockholm och Warszawa, 

exempelvis Stockholmsmässan och Kultur och- Vetenskapspalatset. Somliga av anläggningarna 

assimileras i unika miljöer där urbanitet integreras med natur. Utöver det stora urvalet av 

faciliteter och mötesanläggningar är både Stockholm och Warszawa tillgängliga städer genom 

dess bärkraftiga infrastruktur. Kollektivtrafiken opereras av tunnelbana, pendeltåg, buss och 

spårvagn, samt att skräddarsydda transportmöjligheter förekommer från och till städernas 

internationella flygplats. Stockholm och Warszawa har insett betydelsen av mötesindustrin, och 

årligen upprättas, utvecklas och modifieras nya mötesanläggningar. 

Rom är en småskaligt etablerad och konkurrenssvag mötesdestination på den internationella 

marknaden, och avviker påtagligt i jämförelse med Stockholm och Warszawa. Framför allt 

saknar Rom en Convention Bureau, och därmed saknas en central företrädande mötesaktör för 

både image och förmedlande. Detta leder till att mötesaktörer som PCOs och DMCs, samt andra 

mötesleverantörer utfaller svåråtkomliga för internationella mötesintressenter. Att Rom inte 

satsar på mötesindustrin i lika stor utsträckning som Stockholm och Warszawa grundar sig i flera 

faktorer. Inledningsvis är Milano Italiens konkurrenskraftigaste mötesdestination genom 

kontinuerlig investering i den redan etablerade mötesmarknaden. För det andra domineras Roms 

image av kulturrika faktorer och omsätter stora pengar på turismnärigen, vilket innebär att Roms 

ekonimiska tillväxt inte är lika beroende av mötesindustrin som Stockholm och Warszawa.  

Förslag på vidare forskning 

Avslutningsvis kan författarna rekommendera en fortsatt forskning inom detta område då denna 

undersökning skulle kunna utökas ytterligare. Mötesindustrin är relativt ny inom 

forskningssammanhang, och industrin har blivit mer aktuell att studera då flera destinationer 

under det senaste decenniet uppmärksammat vilka fördelar som mötesindustrin generar till 

destinationer. Undersökning kan ge kunskap i vilka metoder studiens städer använder sig av och 

vilka faktorer som är grundläggande för att etablera en fungerande mötesstad. Utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv kan denna uppsats vara till god grund för fortsatt forskning. 

En utökad forskning skulle kunna utvidgas till att gälla flera länder i Europa och dess 

mötesindustri, eller en djupare undersökning och analys för en enskild stad som t.ex. Rom eller 

andra mötesdestinationer med bristfällig mötesindustri. Detta för att ytterligare belysa de brister 
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som finns, och för att se på vilka sätt som destinationen kan förbättra sin mötesindustri. 

Forskningen skulle även kunna utvidgas till att undersöka vilka framgångsfaktorer ligger bakom 

Europas ledande mötesdestinationer, samt undersöka mötesindustrin på en konintental skala. 

I framtiden tror vi att Stockholm fortfarande kommer att vara en av de ledande 

mötesdestinationerna i Europa, då det i undersökningen inte framkommit något som skulle kunna 

hindra detta. Det är dock viktigt att Stockholm fortsätter att bygga hotell så att inte Stockholm 

väljs bort i förmån för andra mötesindustrier med större hotellkapacitet. Warszawa är på 

uppgång, och i framtiden kommer Warszawa säkert att utvecklats ännu mera. Om utvecklingen 

inom mötesindustrin fortsätter för Warszawas del kommer kanske Warszawa vara en av de 

ledande mötesdestinationerna i Europa tillsammans med Stockholm. För Roms del finns ännu 

mycket kvar att förbättra men om Rom arbetar med sina brister kommer även Roms 

mötesindustri att kunna utvecklas framåt och bli bättre.  
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