
 

 

 

 

 

  

Faciliteter, Transporter eller 

Attraktioner? 

- En kvalitativ studie gällande viktiga resurser på en  

MICE-destination. 

 

Södertörns högskola | Instituionen för ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15hp | Turismvetenskap C | Vårterminen 2012 | 2012-06-04 

Av: Emelie Berglund, Lisbeth Liao 

Handledare: Dennis Zalamans 

 

Facilities, Transportations or 

Attractions? 

- A qualitative study about resources of importance on a 

MICE-destination. 



Emelie Berglund och Lisbeth Liao  Faciliteter, Transporter eller Attraktioner? 

1 

 

Sammanfattning 

Affärsresandet och mässor har funnits i alla tider, den första världsutställningen 

genomfördes redan år 1851. MICE-industrin (Meetings, incentive, conference och 

exhibition) utbreder sig allt mer över hela världen. Detta har resulterat i utvecklingen 

av allt fler anläggningar och diverse resurser. En oro har på senare tid uppkommit 

gällande om expansionen kommer att skapa en mättnad av marknaden. Vilka resurser 

krävs egentligen för att en destination ska vara intressant för MICE-evenemang? 

Denna studie avser att undersöka detta genom kvalitativa intervjuer med verksamma 

eventföretag inom MICE-industrin för att sedan sätta det empiriska materialet mot 

tidigare framforskad information kring detta. För studien genomfördes sex kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med eventföretag stationerade i Sverige. Informanter från 

de sex företagen intervjuades kring företagens tillvägagångssätt vid arrangerandet av 

ett MICE-evenemang samt vilka resurser de ser som av störst vikt på en destination 

anpassad för MICE.  Resultatet visade att de flesta resurser för sig inte är av stor vikt 

då olika typer av evenemang kräver olika typer av resurser. Det framkom av 

informanterna vissa resurser som gavs större vikt än andra såsom transporter, 

samarbeten och kreativitet. En slutsats drogs kring att de destinationer som i 

framtiden kommer vara de mest framgångsrika inom MICE-industrin är de som på ett 

kreativt sätt får ut sina unika kvaliteter på marknaden.  

Nyckelord: MICE, destinationer, eventföretag, resurser, evenemang, 

tillvägagångssätt, arbetssätt.  
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Abstract 

Business travel and trade fairs have been around for ages, the first World Expo was 

conducted already in 1851. The MICE-industry (Meetings, Incentive, conference and 

exhibition) increasingly extends across the world. This has resulted in the 

development of an increasing number of facilities and other resources. Recently, a 

concern has arisen about the expansion potentially oversaturating the market. What 

resources are required for a destination to be interesting for MICE-events? This study 

attempts out to investigate this through interviews with event businesses in the MICE-

industry in order to take the empirical material towards previously researched 

information regarding this. The study carried out six qualitative semi-structured 

interviews with event businesses based in Sweden. Informants from the six companies 

were interviewed about the companies approach to organizing a MICE-event, and 

what resources they see as important on a destination suitable for MICE. The results 

showed that most of the resources for themselves where not of great importance, since 

different types of events require different types of resources. There were some 

resources the informants gave greater importance than others, such as transportation, 

partnership and creativity. A conclusion was reached that the destinations who will be 

the most successful in the future MICE-industry are the ones that in a creative way get 

their unique qualities out to the market. 

Keywords: MICE, destination, event-business, resources, event, work process. 
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Förord 

Vi vill tacka alla personer som stöttat oss i vårt skrivande och gjort denna studie 

möjlig. Vi vill även tacka alla de informanter som ställde upp för denna undersökning 

och deras hjälp till att realisera en från början liten idé. 

Emelie Berglund och Lisbeth Liao   
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1 Inledning 
 

Affärsresande har funnits genom alla tider, redan under 800-talet spelade mässorna en 

viktig roll för samhället. Ett exempel är Birka där utbyte av livsnödvändiga varor, och 

även uppbyggnad av Europa som handelsmarknad hade en stor betydelse
1
. Senare 

uppkom den första världsutställningen i London under år 1851
2
 som en internationell 

utställning där de medverkande länderna presenterade sina framsteg inom det 

tekniska, ekonomiska och kulturella. Under år 2000 ökade mässorna i Sverige med 20 

procent och detta blev ett rekordår
3
. 

Kongresser och möten står för en stor och viktig del av turismmarknaden. En del av 

marknaden som vanligen kallas för MICE
4
, som står för meetings, incentive, 

conferense och exhibition
5
. Dessa kan översättas till möten, belöningsresor, 

konferenser och utställningar/mässor. Efter den ekonomiska krashen 2001 och 

terroristattacken den 11:e september skedde en stor sänkning av antal MICE-

evenemang som genomfördes
6
. Detta har branschen snabbt lyckats ta sig igenom och 

under 2010 genomfördes 359,673 stycken mässor, event, konferenser och 

utställningar i över 256 länder.
7
 Trots att detta är en stor, omfattande bransch är det 

först under de senare åren som den kommit upp i akademiska studier
8
.  

MICE-industrins storlek och ekonomiska potential har lett till att destinationer över 

hela världen väljer att utveckla denna sektor. Utöver privata investeringar har det 

synts en tydlig ökning av regeringar som väljer att stödja utvecklingen inom MICE. 

Stödet från dessa ges främst genom investeringsinitiativ, utvecklingslån, skattestöd, 

marknadsföring samt utbildning.
9
 

Samhällen fortsätter att bygga eller utöka faciliteter (riktade mot MICE) med 

oförminskad styrka. Inför detta finns det en oro för att expansionen kommer att orsaka 

en mättnad på marknaden. Denna oro har kommit upp många gånger under den 

senaste tiden, men ingen har tagit sig an att bekräfta hur det faktiskt ligger till.
10

 

Denna uppsats avser att ge ett avstamp till detta genom att undersöka vilka delar som 

egentligen är av vikt på en destination. 

För att detta är en så etablerad och omfattande industri är det intressant att undersöka 

vilka resurser som är de av störst vikt för en MICE-destination samt hur verkligheten 

och forskningen står sig mot varandra. 

 

                                                 

1 http://www.fairlink.se/web/0-900-talet.aspx. 
2 http://www.fairlink.se/web/1800-talet.aspx. 
3 http://www.fairlink.se/web/2000-.aspx. 
4 MICE, för utförlig definition läs begreppsutredning, 1.6.4 MICE. 
5 Weber, Karin & Chon, Kye-Sung (2002) Preface. I: Weber, Karin & Chon, Kye-Song (red:er) Convention 

Tourism (s.xix) Bringhamton, New York: The Haworth Press Inc. 
6 DiPietro, Robin B. Breiter, Deborah. Rompf, Paul & Godlewska, Marta. 2008. An Exploratory Study of 

Differences among Meeting and Exhibition Planners in their Destination Selection Criteria. Journal of Convention 

& Event Tourism. Vol. 9, No. 4, sid. 258-276. 
7 Union of International Associations (2011) International Meetings Statistics For The Year of 2010. 
8 Weber, Karin & Chon, Kye-Sung (2002) Preface. I: Weber, Karin & Chon, Kye-Song (red:er) Convention 

Tourism (s.xix) Bringhamton, New York: The Haworth Press Inc. 
9 Ibid. 
10 Fenich, George G. (2002) Convention Center Ownership and Management. I: Weber, Karin & Chon, Kye-Song 

(red:er) Convention Tourism (s.139) Bringhamton, New York: The Haworth Press Inc. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad en destination bör innehålla i form av 

resurser (tillgångar en destination har att erbjuda)
11

 för att den ska vara intressant för 

MICE-evenemang.  

Studien önskar svara på detta genom en undersökning vad forskningen anser som det 

viktigaste i en destination anpassad för MICE och sätta det mot vad eventföretag i 

branschen anser som det viktigaste. 

 

1.3 Problemformulering samt Problemdiskussion 

Utvecklingen av MICE-industrin inom destinationer har lett till uppkomsten av fler 

företag vilket leder till en ökad konkurrens
12

. Privata investeringar samt regeringar 

som ger stöd har lett till uppkomsten av fler anläggningar och resurser för MICE
13

. 

Vad krävs för resurser för att en destination ska vara intressant för MICE-industrin 

och vad är överflödigt? Finns det forskning inom detta och vad säger den? I kontrast 

till det vad säger eventföretagen som arbetar med arrangerandet av MICE-evenemang 

om de resurser som finns på en destination? Säger forskningen och verksamma inom 

branschen att samma resurser är av vikt eller prioriterar de olika? I denna studie avses 

såldeles det att undersöka vilka resurser som är av störst vikt för en destination för att 

den  ska vara intressant som en MICE-destination. Detta genom en kvalitativ 

undersökning av eventföretag och deras arbetssätt för att se vilka punkter som 

kommer upp som viktiga för dom vid arrangerandet av ett evenemang. Till detta sätts 

forskning och akademiska studier som tar upp vilka resurser de anser som de mest 

väsentliga för att sedan se om dessa stämmer överens med varandra. Syftet avser att 

undersöka verkligheten mot teorierna men det krävs mer djupgående frågor för att 

svara på det: 

- Vilka resurser/tillgångar på en destinationen krävs det för att skapa ett lyckat 

MICE-evenemang? 

 

- Hur ser valet av destination ut från eventföretaget samt vilka punkter kommer 

upp som viktiga vid planeringen av ett MICE-evenemang? 

 

- Används det konkreta metoder eller tillvägagångssätt vid arrangerandet av ett 

MICE-evenemang?  

 

 

                                                 

11 Resurs: för utförlig definition se begreppsutredning 1.6.1 Resurs. 
12 Crouch, I. Geoffrey & Weber, Karin (2002) Marketing of Convention Tourism. I: Weber, Karin & Chon, Kye-

Song (red:er) Convention Tourism (s.57) Bringhamton, New York: The Haworth Press Inc.  
13 Weber, Karin & Chon, Kye-Sung (2002) Preface. I: Weber, Karin & Chon, Kye-Song (red:er) Convention 

Tourism (s.xix) Bringhamton, New York: The Haworth Press Inc.  
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1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig till eventföretag i Sverige, detta på grund utav omfattningen 

av undersökningen samt av utrymmesskäl. Den avgränsning som görs kommer i stort 

inte påverka de slutsatser som presenteras i analysen då eventföretagen som 

intervjuats arrangerar MICE-evenemang på destinationer över hela världen och inte 

endast inom Sveriges gränser. 

Studien avgränsar sig även till eventföretag som agerar som en mellanhand och tar 

inte med exempelvis konferenscentrum eller anläggningar som själva anordnar eller 

arrangerar evenemang. 

 

1.6 Begreppsutredning 

1.6.1 Resurs 

I Nationalencyklopedin står det att en resurs är en tillgång som är känd och 

tillgänglig, det kan vara till exempel en naturresurs. En resurs är även ”ett medel för 

att underlätta uppnående av ett visst mål för en viss agent.”. Exempel på resurser hos 

en stat eller ett företag kan vara arbetskraft, kapital och kunskap.
14

 I denna studie 

avser resurser alla tillgångar en destination har att erbjuda för att med hjälp av dem 

vara åtråvärd för MICE-industrin. Resurser avser konkreta tjänster eller tillgångar 

som en destination kan erbjuda professionella möten. Det kan vara allt ifrån 

faciliteter, transportsystem, ekonomiskatillgångar till special-kunskaper. Vilket 

innebär att exempelvis destinationsmarknadsföring inte räknas in som en resurs utan 

som ett medel till att få ut information om tillgängliga resurser. 

1.6.2 Eventföretag 

I denna studie avser eventföretag, företag som planerar och arrangerar professionella 

möten åt andra företag och organisationer.  

1.6.3 Professionella möten 

Med professionella möten menas enligt Andersson i professionella möten och 

mötesplatser, en träff mellan yrkesrelaterade människor som samlats med ett 

gemensamt syfte.
15

 För denna undersökning avser professionella möten alla former av 

möten inom företag och mellan företag. Det kan vara allt från mässor, konvent till 

belöningsresor. Dessa möten kan vara ett par timmar med några få deltagare till flera 

dagar med 1000-tals deltagare. 

1.6.4 MICE 

Förkortningen MICE står för meeting (möten), incentive (belöningsresor), conference 

(konferenser) och exhibition (utställningar/mässor), dessa är en del av de 

professionella möten som finns tillhanda. MICE-evenemang brukar ofta förekomma 

som ett begrepp inom branschen för att snabbt beskriva vilken typ av evenemang det 

rör sig om. Branschen brukar ibland nämnas som MICE-industrin. I denna uppsats 

benämns MICE vid olika sammanhang samt i olika sammansättningar. De vanligaste 

är MICE-evenemang, MICE-industrin samt MICE-destination. MICE-evenemang 

syftar till ett event som är något av de förkortningar MICE står för. MICE-industrin 

                                                 

14 Nationalencyklopedin nr 15 PAS-ROJ, (1994). (femtonde bandet) Höganäs, Bra böcker AB. s.515. 
15 Andersson, Göran (2006) Professionella möten och mötesplatser, Huddinge: Södertörns Högskola. 
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syftar till branschen i stort som rör alla delar inom MICE. MICE-destination är en 

destination anpassad eller önskar anpassa sig för MICE-turism. 

1.6.5 Turist och Affärsresenär 

En turist är en resenär som vistas utanför sin bostadsort där ändamålet inte är 

arbetsrelaterat, en affärsresenär är en resenär som reser i arbetsrelaterat syfte.
16

 Den 

stora skillnaden utöver detta är den att en turist står för betalning och planering av sin 

egen resa medan en affärsresenär får den betald och ofta beslutad av sin 

arbetsgivare.
17

 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1, ”Inledning”, avser att presentera grunden för denna studie med syfte och 

problemformuleringar. I det följande kapitlet, ”Metod”, framställs det metodval som 

utgjorde insamlingen av det empiriska materialet samt metodkritik. I det tredje 

kapitlet, ”Teori”, ställs bakgrundsinformation upp kring ämnet som avser att sätta den 

teoretiska referensram som användes vid analys den empiriska data. I det fjärde 

kapitlet, ”Empiri”, presenteras den empiriska data som insamlats. I det femte kapitlet, 

”Analys och Diskussion”, presenteras den analys som gjordes av det empiriska 

materialet med teorierna som stöd. I det sjätte kapitlet framställs de slutsatser som 

kunde dras utifrån det femte kapitlet samt det sjunde kapitlet, ”Sammanfattning” som 

beskriver kortfattat det som studien visat på. 

 

2 Metod 
 
2.1 Metodval 

Konstruktionism och objektivism är två ontologiska ståndpunkter. Objektivism 

innebär som det låter att något är objektivt och inte påverkas av andra fenomen. Det 

menar att de olika kategorier och sociala händelser som sker i vår vardag inte 

påverkas av de aktörer som befinner sig i dom. Konstruktionismen står som en 

motsats till objektivismen, konstruktionismen innebär att det som sker blir påverkat av 

andra fenomen inom det. Det innebär att de sociala händelser och företeelser som sker 

runt omkring människan skapas av aktörerna som befinner sig i situationen och att 

situationen ständigt påverkas och ändras av dessa aktörer. Uppfattningen om denna 

vetenskapssyn är även att den beskrivning forskare gör av den sociala verkligheten 

fungerar som konstruktioner och att den versionen som beskrivs inte kan uppfattas 

som slutgiltig.
18

 

Problemformuleringarna som ställts upp är skrivna med en konstruktivistisk 

vetenskapssyn. Detta då uppsatsens upplägg utgår ifrån att eventföretagen som 

intervjuats inte nödvändigtvis arbetar på liknande sätt till kund och inom den egna 

                                                 

16 Kamfjord, Georg (1999) Turism & Affärsresande. Oslo: Reiselivskompetanse AS.  
17 Cope, Beulah & Davidson, Rob (2003) Business Travel. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited. 
18 Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga Metoder, (upplaga 2:2). Malmö: Liber. 
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organisationen. Denna studie avser att bidra till att se en verklighet och inte att finna 

en sanning som stämmer för alla. Syftet önskar bidra till en djupare förståelse kring 

den sociala företeelsen MICE-evenemang. 

Det blir allt viktigare för forskare med metodologiska frågeställningar att skilja 

mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Alan Bryman skriver i sin bok 

Samhällsvetenskapliga Metoder att i kvalitativa metoder ligger vikten på ord och inte 

på mätning vid insamlingen och analys av data, tyngden ligger vid generering av 

teorier snarare än i att pröva existerande teorier. En stor betydelse läggs vid hur 

människor tolkar och uppfattar sin verklighet. 
19

 När en forskare önskar svar på hur en 

företeelse i samhället tar form och vill veta mer kring det för att förstå det som skett, 

är kvalitativa intervjuer ett bra sätt att göra det på.
20

 Då syftet i denna undersökningen 

vill svara på vad en destination bör innehålla i form av resurser för att den ska vara 

intressant för MICE-evenemang, är intervjuer med insatta personer i branschen den 

typ av undersökning att föredra. En enkät skulle inte kunna ge de omfattande svar 

syftet strävar efter, de kvantitativa svar som en enkät ger är inte heller relevant för 

syftet. I en observation skulle svar kunna ges om hur eventföretag arbetar, men ett 

varför just vilka resurser anses vara av störst vikt går inte att undersöka via den 

metoden. 

För att svara på studiens problemformuleringar om hur eventföretag arbetar vid 

arrangerandet av MICE-evenemang användes semistrukturerade intervjuer med 

kvalitativ ansats. Detta för att på bästa sätt söka svar på hur personer i branschen 

arbetar kring detta för att svara på studiens syfte vad en destination bör innehålla för 

resurser för att den ska vara intressant för MICE. 

För undersökningen utfördes sex kvalitativa intervjuer med informanter från olika 

eventföretag som alla på ett eller annat sätt arbetar med MICE-evenemang. Detta för 

att generera en så bred informationsbild som möjligt av hög kvalitet. Intervjuerna 

genomfördes på olika sätt och för att inte sänka validiteten anpassades metoden efter 

de olika intervjuformerna.  

För att andra kritiskt ska kunna granska resultaten krävs det tillförlitliga svar och 

resultat som är giltiga. För att hålla en hög validitet krävs det att intervjuerna är väl 

genomförda och att intervjuformen anpassas efter syfte
21

. För att hålla en hög 

reliabilitet krävs det att den som blir intervjuad innehar kunskap inom det önskade 

ämnet för att kunna svara på frågorna
22

. För att inneha en hög validitet anpassades 

frågorna efter intervjuform och för att visa på reabiliteten hos informanterna 

presenteras det i kapitel ”4.1 datainsamling” information om informanterna och deras 

företag. 

I en intervju är det möjligt för forskaren att följa upp idéer och svar som en informant 

kommer med. Det kan vara tidskrävande och svårt att få in allt önskat material i ett 

mindre projekt genom en intervju, det material som insamlats är dock av stark 

kvalitativ art.
23

 Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse kring resurser 

bra för MICE-industrin och om verkligheten (eventföretagens syn) stämmer med den 

                                                 

19 Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga Metoder, (upplaga 2:2). Malmö: Liber AB. 
20 Holme, Idar Magne & Krohn Solvang (1997) Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
21 Bell, Judith (2010) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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forskare och akademiker förespråkar. På grund utav att en beskrivning och en ökad 

förståelse är det som eftersträvas i undersökningen är kvalitativa intervjuer den mest 

adekvata metoden
24

. 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats och intervjuerna är genomförda med en 

kvalitativ metod. Den teoretiska referensramen är kvantifierad i en sammanfattning i 

slutet av teori-kapitlet för att ge en lättare överblick av de resultat som de visat på. 

Analysen är dock av en kvalitativ typ och några generaliseringar kan utifrån 

intervjuerna kan inte dras. Strävan för denna uppsats är att belysa problemet samt 

undersöka om det i arbetsprocessen hos eventföretagen framkommer viktiga resurser 

för en MICE-destination och om de resurserna stämmer överens med tidigare 

framforskad information kring det. Alla intervjuer bygger på samma frågeschema 

vilket leder till att svaren i viss mån går att jämföra med varandra men visar troligen 

olika resultat. Detta menar Lantz i sin bok intervjumetodik, ”är en fördel för 

förståelsen av fenomenets kvaliteter” som är det syftet denna undersökning 

eftersträvar. Öppenheten i de ställda frågorna leder till mer utförligt beskrivna 

tillvägagångssätt samt studiens önskan att beskriva och ge en ökad förståelse för 

fenomenet leder till en kvalitativ analysansats.
25

 

Enligt Sue Llewelyn i artikeln “what counts as “theory” in qualitative management 

and accounting research” kan samma empiriska data se olika ut från olika teoretiska 

utgångspunkter, och det är därför viktigt att tänka på dessa innan man sätter igång att 

skriva. De fem nivåerna är: 1. ”Metaphor theories”, 2. ”Differentiation theories”, 3. 

”Concepts theories”, 4. “Theorizing settings” och 5. “Grand theorizing”.
26

 De lägre 

nivåerna är fokuserade på individer och att förstå deras personliga tankar, tro, 

värderingar och motivationer, att se världen från deras perspektiv och sätta sig in i 

deras situation. Den andra nivån, ”Differentiation theories”, kategoriserar upp olika 

koncept för att på så sätt skapa kontraster och se skillnader emellan dem.
27

 Denna 

studie avser att undersöka vilka resurser som verksamma inom MICE-industrin anser 

som de viktigaste på en destination för att sedan sätta det mot vad akademiker och 

forskare anser som de viktigaste. För att sedan resultera i en analys kring skillnader 

och likheter i åsikterna mellan dessa för att undersöka vilka resurser som i 

verkligheten är av störst vikt. 

2.1.1 Semistrukturerad Intervju 

För denna undersökning utfördes semistrukturerade intervjuer med sex informanter 

från olika eventföretag utspridda i hela Sverige. Tre utfördes på plats med 

informanterna, två via e-post samt en via telefonintervju. Frågorna anpassades i 

formuleringen för de olika intervjuformerna för att inte sänka validiteten. 

Intervjuformen kan påminna om enkäter, dock användes endast öppna frågor utan 

svarsalternativ med möjlighet att ställa följdfrågor
28

. 

Vid de semistrukturerade (riktat öppna) intervjuerna önskar intervjuaren få en 

sammanhangsbestämd vetskap samt söka svar på intervjupersonens upplevelser av 

                                                 

24 Lantz, Annika. (2007) Intervjumetodik. (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 
25 Ibid s.33. 
26 Llewelyn, Sue. (2002) What count as ”theory” in qualitative management and accounting research. Accounting, 

Auditing & Accountability Journal. Vol. 16, No. 4, April (2003), sid. 662-708. 
27 Ibid. 
28 Bell, Judith (2010) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
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fenomenets (det som undersöks) kvaliteter.
29

 Denna studie önskar svara på vilka 

resurser som är av störst vikt på en MICE-destination utifrån hur eventföretag arbetar 

vid arrangerandet av ett MICE-evenemang. Detta resulterar i den semistrukturerade 

intervjuformen som den mest relevanta för studiens syfte. 

I de semistrukturerade intervjuerna använde intervjuaren en lista över frågor, ett 

frågeschema. Utifrån detta frågeschema hade intervjuaren en stor frihet hur frågorna 

skulle ställas. Bryman skriver att detta ofta leder till att även informanterna har en stor 

frihet i utformningen av sina svar. Frågorna stod inte i en specifik ordning de var även 

mer öppet formulerade för att ge upphov till bredare svar än vad exempelvis en 

strukturerad intervjuform skulle kunnat ge, samt öppenheten i den semistrukturerade 

intervjuformen gav utrymme för följdfrågor till de svar som ansågs mest relevanta 

eller intressanta.
30

 

Vanligen är det lättare att hantera en telefonintervju. Vid direkta intervjuer kan 

informanternas svar exempelvis påverkas av olika faktorer  som kön, ålder, klass och 

etnisk bakgrund. Detta kan innebära att informanternas svar anpassas för det de tror 

att intervjuaren vill höra. I en telefonintervju minskar risken för detta då intervjuaren 

inte befinner sig i informantens närhet. När en telefonintervju genomförs kan dock 

intervjuaren inte se respondentens ansiktsuttryck när de får en fråga. När det är en 

intervju ”face-to-face” kan intervjuaren se respondentens uttryck  och sedan klargöra 

betydelsen av frågan. En allmän uppfattning finns kring telefonintervjuer och att de 

ger ett lägre bortfall än vad fysiska intervjuer gör.
31

 

Fördelen med intervjuer via e-post är att kravet minskar på informanten att svara 

snabbt och denne får möjligheten att fundera över sina svar vilket ger mer 

genomtänkta och grammatiskt korrekta svar. En nackdel med en intervju via e-post är 

dock att ”spontaniteten kan gå förlorad ”.
32

 

I en semistrukturerad intervju ligger intresset i att få reda på hur informanten uppfattar 

och tolkar de ställda frågorna samt skeenden, det vill säga det som informanten 

upplevt som viktigt i en förklaring. Detta för att få en förståelse av händelser, mönster 

och beteenden. Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer brukar ofta kallas för 

djupintervjuer eller kvalitativa intervjuer.
33

 

 

2.2 Metodkritik 

Med semistrukturerade intervjuer finns det både för- och nackdelar som även gäller 

för intervjuer generellt som metodform. En av nackdelarna kan vara formuleringen av 

frågorna och tydligheten i dom. Risken finns att informanten inte riktigt förstår den 

ställda frågan och undviker att svara på den eller svarar felaktigt. Detta görs inte 

avsiktligt utan kan bero på olika företeelser som att intervjuaren använder ett annat 

vokabulär eller på plats inte klarar av att omformulera på grund utav oerfarenhet av 

metoden. Detta kan undvikas om frågorna är välformulerade och då håller svaren 

                                                 

29 Lantz, Annika. (2007) Intervjumetodik. (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 
30 Bryman, Alan. Samhällsvetenskaplig Metoder. Malmö: Liber AB.  
31 Ibid S.208 ff. 
32 Ibid. S.597. 
33 Ibid S.415. 
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inom den önskade frågeställningen. Möjligheten till att ställa följdfrågor underlättar 

också till att säkerställa för intervjuaren att få svar på de frågor eller frågeställningar 

som ställts upp.
34

 Ett annat problem kan uppstå när frågeställningar är formulerade 

som ja- eller nej-frågor, detta hindrar engagemang hos informanterna och hindrar ett 

rikt informativt empiriskt material
35

. Dessa problem kunde undvikas i största mån 

med genomtänkta intervjufrågor som ingen var formulerade på ett ja- eller nej- vis. 

En intervju genomfördes med en informant som en telefonintervju. Alan Bryman 

beskriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att skillnaden mellan fysiska 

intervjuer och telefonintervjuer är minimala och påverkar inte resultaten märkvärt. 

Det är dock viktigt att tänka på att detaljer så som kroppsspråk och reaktioner inte går 

att läsa av.
36

 Detta visade sig dock vara ett mindre bekymmer då informanten kunde 

svara på alla frågor utan problem eller tvekan. 

Intervjuer är till sin natur subjektiva och avspeglar vad informanten tror i den frågan 

som ställdes. Informanten kan missa information som denne inte hade i åtanke vid 

intervjutillfället. För intervjuaren som håller i intervjun kan detta vara en problematik 

svår att undvika. Ett sätt är dock att på förhand leta information om det aktuella ämnet 

för att sedan intervjua personer som säkerställts har den kunskap om ämnet som 

önskas. Genom detta blir den empiriska data som samlats in mer troligt kring det 

informanten vet istället för vad denne tror.
37

 

 

2.3 Etik 

I denna studie kommer inga företag eller namn att presenteras på de informanter som 

medverkat i intervjuer. Alla informanter benämns som informant 1-6, detta för att visa 

respekt för de informanter som medverkat samt undvika missförstånd gällande 

konfidentialitet.  

 

2.4 Informanter 

För undersökning utfördes sex semistrukturerade intervjuer med informanter från 

olika eventföretag i Sverige. Beskrivningar av informanterna samt företagen de 

arbetar vid presenteras under kapitel ”4.1 Datainsamling”, för att visa på att just dessa 

informanter innehar den kunskap som eftersträvas för studiens syfte. Informationen 

som presenteras om de är till för att visa på reliabiliteten och validiteten i deras svar 

utan att behöva skriva ut deras namn. 

 
 
  

                                                 

34 Bell, Judith (2010) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
35 Bryman, Alan. Samhällsvetenskaplig Metoder. Malmö: Liber AB.  
36 Ibid S.432 f. 
37 Bell, Judith (2010) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 
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3 Teori 
I artikeln ”What Theory Is Not” siktar Robert I. Sutton och Barry M. Staw på att 

förtydliga vad “Teori” är genom att beskriva vad det inte är. De beskriver 5 element 

som av forskare och akademiska författare ofta misstar för att vara teori.
38

 Dessa är 

”Referenser”, ”Data”, ”Variabler”, ”Diagram” och ”Hypoteser”. De fem elementen är 

komponenter i, och komplement till, en teori, men på egen hand är inget av dem en 

teori i sig själv. Något Robert I. Sutton och Barry M. Staw trycker på är behovet av en 

förklaring ”varför” något kommer att ske som det sker nödvändig för att skapa en 

teori. En bra teori är oftast kopplad till en uppsättning logiska argument.
39

 För att 

uppnå detta kommer det i denna studie att strävas efter att varje teori som presenteras 

finnas en förklaring till varför de används eller hur de kommer att användas. 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt en teoretisk referensram. I ”3.1 

Tidigare Forskning” framställs ett kunskapsnuläge gällande turismmarknaden och 

affärsresande. Detta för att lättare förstå fenomenet MICE-evenemang som är det 

syftet främst behandlar. I den senare delen presenteras den teoretiska referensram som 

användes vid analys av det empiriska materialet. I den teoretiska referensramen läggs 

ett kunskapsnuläge fram som behandlar vilka resurser olika forskare och akademiker 

anser som viktiga i en destination för att den ska vara bra för MICE-evenemang. Detta 

för att svara på den del av syftet som strävar efter att svara på hur det akademiska 

samhället ser på vilka resurser som är av störst vikt på en MICE-destination. 

 
3.1 Tidigare Forskning 

För att få en större förståelse kring fenomenet MICE presenteras här en teoretisk 

bakgrund till affärsresande samt kurs och konferensresor. Syftet med uppsatsen är att 

titta på vilka delar i en MICE-destination som är av störst vikt vid arrangerandet av ett 

MICE-evenemang. För att närma oss den frågan är det bra att få en insikt i vad det är 

som innefattas i MICE. Detta delkapitel presenterar en bakgrund till ämnet och 

kommer inte användas vid analys av den empiriska data som samlats in. 

I boken Turism & Affärsresande beskriver Kamfjord hur produktion och 

produktutveckling förstås utifrån kunskap kring marknaden. Turismkonsumtionen är 

utnyttjandet av varor eller tjänster vid de tillfällen personen är betraktad som turist. 

Turismkonsumtion sker på två sätt, konsumtion kopplad till vistelsens syfte eller 

konsumtion kopplad till vistelsens fria tid. Den första kan beskrivas som konsumtion 

som vanligen utförs innan resans början och den andra, den konsumtion som sker 

under resans gång.
40

 

En grundregel för turism är den om resesyfte som primär indelning av 

turismmarknaden. Den vanligaste indelningen av turismmarknaden är 1: affärsresor, 

2: kurser och konferenser, och 3: semester och fritid.
41

 Då syftet riktar sig främst mot 

kurser och konferenser, men till viss del även affärsresande, kommer nedan en mer 

utförlig beskrivning av dessa för att få en djupare förståelse i ämnet. 

                                                 

38 Sutton, I, Robert & Staw, M, Barry. (1995) What Theory is not. Administrative Science Quarterly. Vol. 40, No. 3, 

Sep (1995), sid. 371-384. 
39 Ibid. 
40 Kamfjord, Georg (1999) Turism & Affärsresande. Oslo: Reiselivskompetanse AS. 
41 Ibid. 
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3.1.1 Affärsresor 

Affärsresor syftar till alla varianter av resor i samband med arbetet, detta kan vara 

möte-, tjänste- eller försäljningsresor samt utbildning. Resesyftet med en affärsresa är 

att något ska utföras i affärssammanhang och inte något inom besöksindustrin eller 

nöjesresande. Inom affärsresandet sker konsumtionen kopplad till resans huvudsyfte 

och sker därav innan vistelsen.  Resenärens fria tid är till stor del begränsad vilket 

leder till att en väldigt liten del av konsumtionen sker där. Nämnvärt är att den fria tid 

affärsresenärer har tillhanda är större än den för resenärer till kurs- och konferensresor 

där den sociala samvaron utmärker både möten och fritid.
42

 

3.1.2 Kurs och konferensresor 

Kurs och konferensresor, täcker både enstaka och kontinuerliga evenemang. Det kan 

röra sig om årsmöten, utbildningsaktiviteter, internationella konferenser, mässor och 

kongresser. Kamfjord förklarar att det finns en skillnad mellan de resor där 

evenemanget är hela syftet och där det är en del av ett större syfte.
43

 

De resor där evenemanget är hela syftet har det skett en generell ökning då behovet av 

utbildning inom företag har ökat. Dessa rör främst kompetensutbildning av personal 

och arbeten med samarbetspartners. Kamfjord nämner att det är viktigt för hotell- och 

konferensanläggningar att planera idag för att möta den kommande konkurrensen som 

kommer i och med ökningen av nya aktörer på marknaden. Inom denna sektor har 

kvalitets- och prismedvetenheten ökat hos uppdragsgivarna som lett till en ökning av 

långsiktiga företagsavtal.
44

 

De resor där evenemanget är en del av syftet består främst av årsmöten, kongresser 

och belöningsresor. I dessa resor är den sociala delen av stor vikt för att skapa en 

bättre sammanhållning mellan medarbetarna eller agera som en belöning. 

Uppmärksamheten har på senare tid fokuserat på upplevelser samt på deras kvalitet. 

Beroende på typ av resa kan dessa kvaliteter ofta falla samman med de kvaliteter som 

lockar semester- och fritidsresenärer. Aktiviteten och upplevelsen kan bestå av vad 

som helst så länge den bidrar till att ge kunden/uppdragsgivaren det som är syftet med 

resan. Inom denna marknad har det skett en professionalisering genom att det allt 

oftare är turistföretag (i denna studie kallat eventföretag) som paketerar resan åt 

kunderna.
45

 

3.1.3 Sammanfattning Tidigare Forskning  

Kamfjords beskrivning av affärsresor samt kurs och konferensresor täcker båda en 

förklaring av en del av det MICE innefattar. Enligt Kamfjord är en affärsresa en möte-

, tjänste- eller försäljningsresa. Tjänste- eller försäljningsresor är inte det denna 

undersökning avser med MICE medan mötesresor är det. Dock innefattar MICE allt 

det Kamfjord beskriver kring kurs och konferensresor. Dessa är inte av betydelse för 

analysen i studien som önskar svara på vilka resurser som är av störst vikt för en 

MICE-destination och inte att beskriva MICE i sig. Beskrivningarna av affärsresor 

samt kurs och konferensresor fungerar som ett avstamp till att ge en djupare förståelse 

kring fenomenet MICE som är en stor del av syftet samt att de företag som intervjuats 

arbetar inom detta. 

                                                 

42 Kamfjord, Georg (1999) Turism & Affärsresande. Oslo: Reiselivskompetanse AS.  
43 Ibid f. 
44 Ibid f. 
45 Ibid f. 
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3.2 Teoretisk Referensram 

I detta kapitel, teoretisk referensram, presenteras vad forskare och akademiker anser 

som viktigt i en MICE-destination. Då en del av syftet är att undersöka vilka resurser 

som är av störst vikt för att en destination ska vara intressant för MICE-evenemang. 

Framställs det i delkapitel, ”3.2.1 Destinationen” tidigare framforskat material som 

förklarar vilka resurser en destination bör innefatta (ur ett destinations-perspektiv) för 

att på så sätt tillfredsställa affärsresenärer inom MICE-industrin. I kapitel ”3.2.2 

Affärsresenären” följer annan framforskad information gällande vilka krav eller behov 

affärsresenären har på destinationen. Detta för att visa det akademiska material som 

finns gällande krav på resurser utifrån ett kund-perspektiv på en MICE-destination. 

Dessa två kapitel önskar svara på syftet kring vilka resurser en destination bör 

innefatta för att vara bra för MICE-evenemang för att sedan sätta denna information 

mot det empiriska resultatet. 

3.2.1 Destinationen 

För att svara på syftet kring vilka resurser som är av störst vikt på en destination, är 

det intressant att ta reda på om det finns skillnader mellan stora och små evenemang. 

Oppermann, professor och Doktor vid Faculty of Commerce an Tourism i Nya 

Zeeland, beskriver tydligt i sin artikel Perceptions of Convention destinations att val 

av destination har en tydlig skillnad vid stora och små professionella möten. Några av 

de största kongresserna har upp till 56 000 deltagare medan ett litet möte kan vara ca 

25 deltagare. Skillnaden mellan de stora och små är bland annat att de mindre mötena 

sätter ett högre värde på restauranger och ”image” av destinationen. Medan de större 

mötena prioriterar kostnader och tillgången till frisk luft. Framförallt på grund utav att 

större konferenser har en tendens till brist på syre i lokalerna. En ytterligare skillnad 

ligger i valmöjligheterna då de större kongresserna ofta inte kan placeras i en mindre 

stad utan måste befinna sig där de större anläggningarna ligger. Vilket vanligtvis är i 

de större städerna.
46

Dessa kategoriseringar är bra att ha i åtanke då stora och små 

möten har olika förväntningar på destination enligt Oppermann. Detta innebär att 

destinationer som inte har kapaciten att ta emot ett stort evenemang fortfarande kan 

vara intressant för ett mindre. Beroende på hur stort eller litet mötet är så spelar det en 

roll för att kunna uppnå de krav som affärsresenärerna ställer. Detta då det ändras efter 

storlek på evenemanget.  

Mycket av den forskning som finns kring MICE-industrin är ”case-studies”. Artiklar 

och forskning baserat på ett viss fall, exempelvis en specifik destination. I artikeln 

Assessing the Strengths and Weaknesses of Macao as an Attractive Meeting and 

Convention Destination av Wan, assisterande professor vid University of Macau, 

Kina, framställdes det viktiga punkter som krävs av Macao för att bli mer attraktiv för 

affärsresenärer.
47

  Artikeln fokuserar på Macao som specifik destination men tar upp 

vissa delar som är användbara för andra destinationer. Detta då Macao ligger i en 

MICE växande del av världen som är i sin start av utveckling. Nordamerika och 

Europa är mogna i MICE-industrin medan Asien-Stillahavsområdet är det mest 

                                                 

46 Oppermann, Martin. 1997. Perception of Convention Destination. Journal of Convention & Exhibition 

Management. Vol. 1, No. 1, sid.35-48. 
47 Wan, King Yim Penny. 2011. Assessing the Strenghts and Weaknesses of Macao as an Attractive Meeting and 

Convention Destination. Journal of Convention & Event Tourism. Vol.12, No. 2, sid.129-151. 
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snabbväxande området men fortfarande är i utvcklingen i sin startfas
48

. I och med 

detta kan man anta att de delar som tas upp i artikeln Assessing the Strengths and 

Weaknesses of Macao as an Attractive Meeting and Convention Destination är 

punkter som kan appliceras på andra städer som även de inte redan är en utvecklad 

MICE-destination men strävar efter att bli det. 

I artikeln genomfördes en undersökning om hur Macao som destination kan locka fler 

affärsresenärer, detta genom flera djup-intervjuer där det ställdes frågor om vad som 

ansågs vara styrkor och svagheter för affärsresenärer på destinationen. För att vara en 

bra destination för MICE-evenemang kom Wan fram till att det bör finnas: 

 Tillräckligt många hotell för att möta efterfrågan. 
49

  

 Underhållning och attraktioner för affärsresenärerna att utnyttja under och 

efter mötet.
 50

 

 Mässlokaler eller allmänna lokaler anpassade för konvent och konferenser. 
51

 

 Det krävs även en stark regering och stöd från den.
 52

 

 Rättsväsen och säkerhet. 
53

 

 Att infrastrukturen och transportmöjligheter  är utvecklade. 
54

 

 Att lokalbefolkningen är positivt inställda till industrin 
55

 samt  

 Att det finns utbildade människor i branschen på plats.
56

 

Punkterna Wan framforskat finns i Macao som syrkor och svageter. Bevarandet av 

styrkorna och förbättringen av de svagheter som existerar menade Wan på att det ska 

leda till Macao som en bra MICE-destination. Dessa punkter anser vi även är 

användbara på andra destinationer. Syftet med denna studie är att undersöka vilka 

resurser som är av störst vikt för en destination intressant för MICE. Punkterna Wan 

ställde upp som de mest avgörande kommer i analysen att ställas mot den empiriska 

data som samlats in. 

Doktor Haven-Tang, Direktör Jones och Forskningsassistent Webb kompleterar det 

Wan kom fram till. De beskriver i sin artikel Critical Success Factors for Business 

Tourism Destinations att några av det viktigaste punkterna vid valet av destination är: 

läget, tillgängligheten, infrastrukturen och kvaliteten på service.
57

 

                                                 

48 Spiller, Julie (2002) History of Convention Tourism. I: Weber, Karin & Chon, Kye-Song (red:er) Convention 

Tourism (s.3) Bringhamton, New York: The Haworth Press Inc. 
49 Wan, King Yim Penny. 2011. Assessing the Strenghts and Weaknesses of Macao as an Attractive Meeting and 

Convention Destination. Journal of Convention & Event Tourism. Vol.12, No. 2, sid.129-151. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Haven-Tang, Claire. Jones, Eleri & Webb, Chris. 2007. Critical Success Factors for Business Tourism 

Destinations. Journal of Travel & Tourism Marketing. Vol. 22, No.3-4, sid. 109-120. 
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Doktor Andersson vid Södertörns Högskola i Huddinge beskriver i sin avhandling 

Professionella möten och mötesplatser att en anläggning och de resurser som finns i 

den i sig är av stor vikt. I de fallstudier Andersson genomförde framkom det av 

besökarna att saker som inpassering, skyltar, kartor samt storleken på anläggningen är 

av stor vikt. Dock var det inte bara mötesanläggningen i sig som var av vikt utan även 

effektiva transporter internt på destinationen, hotell, in- och utresor samt fasta 

attraktioner (exempelvis konserter och shoppingmöjligheter) som angavs viktigt för 

affärsresenärerna.
58

 Det Andersson beskriver i sin avhandling är relevant för att svara 

på syftet med denna undersökning. De delar som framkom i texten kommer i 

sammanfattningen senare i detta kapitel att presenteras som resurser viktiga för en 

MICE-destination att innehålla. 

I artikeln Development of MICE tourism in Australia av Dwery och Mistilis beskrivs 

det att MICE-industrin växer snabbt i turismnäringen över hela världen. Artikeln 

beskriver olika delar inom MICE-industrin i Australien som behöver utvecklas för att 

kunna möta morgondagens förutsättningar. Artikeln fokuserar på Australien men 

författarna skriver även själva att resultaten har en bredare relevans och att delar av 

resultatet även går att sätta i ett globalt perspektiv. 
59

  

Dwery och Mistilis beskrev 5 utmaningar i sin artikel Development of MICE tourism 

in Australia som destinationer kommer att möta om de strävar efter att bli en bra 

MICE-destination. De menade på att de destinationer som lyckas möta dessa 

utmaningar är de som sedan kommer att vara konkurrenskraftiga destinationer på 

marknaden.
60

 Utmaningarna är att: 

1. Få till ett samarbete mellan intressenterna 
61

 

2. Att arbeta mot att vara en stark konkurrent internationellt 
62

 

3. Att kunna planera för framtiden trots de missvisande siffrorna som finns kring 

branschen 
63

 

4. Möta kraven på träning/utbildning samt service 
64

 

5. Att hinna möta den växande efterfrågan i tid gällande infrastruktur och boende 

anläggningar 
65

 

Dessa utmaningar ligger inte endast framför Australien utan även för destinationer i 

resten av världen. Denna studie önskar svara på vilka resurser/tillgångar en 

destination bör innehålla för att vara attraktiv för MICE-industrin. Dwyer och Mistilis 

artikel räknar upp vissa resurser som bör vara utvecklade på en MICE-destination. 

Dessa punkter täcker inte alla nödvändiga resurser men fungerar i denna uppsats som 

ett komplement till exempelvis Wan och Oppermanns artiklar. Alla tillgångar som 
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framkommit som nödvändiga för en MICE-destination från den akademiska världen 

kommer att sammanställas i en sammanfattning sist i detta kapitel. 

Professor Go vid Rotterdam school of management i Nederländerna, 

universitetslektor Govers vid Travel and Tourism marketing and management i Dubai 

och direktör Vliegenthart för de Doelen Concert and Congress Center i 

Nederländerna. Beskrev i sin artikel Planning and Development Issues for the 

Convention Industry att de flesta evenemang som genomförs placeras i destinationer 

som är på eller nära kommunikationscentrum. Platser där olika färdrutter korsas. 

Detta menade Go, Govers och Vliegenthart tyder på att MICE-industrin är beroende 

av kommunikationer, transporter, infrastrukturer och de förändringar som sker med 

dem.
66

 Med detta är det lätt att se att en destination bör ha ett väl utvecklat 

transportsystem för att vara intressant för MICE-industrin. Denna uppsats önskar 

svara på vilka resurser som är av störst vikt för en MICE-destination. Utifrån Go, 

Govers och Vliegentharts artikel kan det enkelt sägas att enligt dem är en av de allra 

viktigaste resurserna för en destination, transportmöjligheterna. 

Biträdande professorerna Price och Becker menade i sin artikel International Meeting 

Management att de viktigaste faktorerna som uppkommer vid valet av destination vid 

internationella sammanhang är ekonomiska och politiska, risker och säkerhet samt 

partnerskap. Ekonomiska och politiska faktorer är ofta sammankopplade och rör de 

ekonomiska förutsättningarna som ges på en destination (som ofta hämmas eller 

gynnas utifrån de politiska faktorerna). Risker och säkerhet är en punkt som fått allt 

större vikt sedan terroristattentatet den 11:e september. Detta syns främst i de ökade 

kontrollerna som sker i politiskt ostabila länder inför ett evenemang. Partnerskap är 

vikten av en samarbetspartner i värd-landet. Denna partner hjälper till att guida och 

rekommendera bra och tillförlitliga leverantörer. Dessa partners kan exempelvis vara 

anställda av kommun, professionella grupper eller egna företag.
67

 I artikeln 

International Meeting Management beskrivs dessa som viktiga faktorer vid valet av 

destination i ett internationellt sammanhang. Denna studie avser att applicera dessa 

faktorer som konkreta resurser som en destination bör arbeta med för att vara attraktiv 

för MICE-industrin. Definitionen av resurs i denna undersökning innefattar alla delar 

en destination kan erbjuda för att vara åtråvärd på MICE-marknaden. Detta innebär att 

en god ekonomi och stark politik (regering) är resurser som en destination kan 

erbjuda, även risker och säkerhet räknas in som en resurs. Slutligen Partnerskap, eller 

samarbeten är även det en resurs som en destination kan erbjuda. Inom exempelvis 

kommuner finns det idag personer som arbetar för att locka affärsturism och MICE-

evenemang till sin destination.  

I artikeln Convention Site Selection Research framställde Crouch och Ritchie en 

modell som beskriver hur processen kring valet av destination ser ut för ett planerat 

MICE-evenemang, främst konferenser. Då syftet avgränsar sig till vilka resurser som 

är av störst vikt för en destination utifrån hur eventföretag arbetar med detta, kommer 

nedan att hela modellen att presenteras men en förklaring i text kommer endast att 
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York: The Haworth Press Inc. 
67 Price, Catherine H. & Becker, Cherylynn. (2002) International Meeting Management. I: Weber, Karin & Chon, 

Kye-Song (red:er) Convention Tourism (s.119) Bringhamton, New York: The Haworth Press Inc. 



Emelie Berglund och Lisbeth Liao  Faciliteter, Transporter eller Attraktioner? 

15 

 

finnas för de delar som rör vilka faktorer som kommer upp i valet av destination och 

inte för de delar som rör själva arbetsprocessen. 

 

Figur 1 - ”A General Conceptual Model of the Site Selection Process”
68

 

Figur 1 beskriver hur processen kring valet av destination kan se ut. I rutan placerad i 

mitten faktorer bakom val av destination presenteras de faktorer som finns för valet av 

destination. Dessa består av: Tillgänglighet, Lokalt stöd, BoendeFaciliteter, 

Möjligheter utanför evenemanget, Mötes-anläggningen, Information, Miljö och 

slutligen Andra Kriterier. 

Crouch och Ritchie menade att tillgänglighet är transportmöjligheterna som finns till 

och från destinationen samt inom den, men även kostnaderna för dessa, hur lång tid 

det tar, hur ofta de går samt om det finns barriärer på destinationen, med exempelvis 

krav om visum. Lokalt stöd innebär de lokala aktörerna inom destinationen och deras 

samarbetsvilja, inom detta innefattas det stöd som går att få från lokalen för 

evenemanget, i vilken utsträckning de hjälper till med exempelvis planering och 

logistik. Boendefaciliteter, hur många hotellrum som finns tillgängliga eller måste fler 

än ett hotell användas. Hur hög kostnaden är för önskad standard och hur bra 

hotellservicen är och säkerhet som kan ges, men även tillgängligheten, huruvida det är 

ledigt under den perioden som evenemanget skall genomföras. Möjligheter utanför 

                                                 

68 Crouch, Geoffrey, I. & Ritchie, Brent. 1997. Convention Site Selection Research. Journal of Convention & 

Exhibition Management. Vol. 1, No. 1, sid.49-69. 



Emelie Berglund och Lisbeth Liao  Faciliteter, Transporter eller Attraktioner? 

16 

 

evenemanget innefattar nöjen (restauranger, teatrar, nattliv), shoppingmöjligheter, 

sightseeing (exempelvis arkitektur, museum, historiska platser) samt professionella 

möjligheter (till exempel besöka lokala klienter, skapa nya kontakter, affärer). Mötes-

anläggningen, vilken kapacitet som finns på destinationen, hur stora evenemang 

klarar den av att hålla? Layouten på anläggningen och passar den för önskat 

evenemang? Kostnad, service och säkerhet – hur stor hjälp och stöd finns för dessa på 

plats? Tillgängligheten, finns lokalen ledig under önskad period. Information är enligt 

Crouch och Ritchie den erfarenhet planeraren har kring destinationen, har den 

fungerat bra som mötesplats tidigare? Även rykte, vad sägs om destinationen bland 

andra mötesplanerare? Slutligen menade Crouch och Ritchie att information innebär 

den marknadsföring som destinationen ger ut kring vilka aktiviteter som finns 

tillgängliga på platsen. Miljö innefattar vilket klimat som är mest passande för 

evenemanget. Läget, attraktiviteten av destinationens omgivning, vilken standard det 

är på den lokala infrastrukturen. Enligt Crouch och Ritchie innebär miljö även 

gästvänligheten på destinationen, till vilken utsträckning värdorganisationen och 

samhället lyckas i att välkomna sina besökare. Med Andra kriterier menade Crouch 

och Ritchie att det innefattar risker (troligheten för strejker, naturkatastrofer och 

liknande), lönsamheten (till vilken utsträckning destinationen kan hjälpa till att skapa 

ett lönsamt evenemang), associationer (skulle destinationen ge trovärdighet till 

företaget?), samt nyhetsfaktor (till vilken utsträckning är destinationen ny och 

fräsch).
69

 

Dessa punkter beskriver vissa resurser som kommer upp som viktiga vid valet av 

destination. En del av dessa punkter, information och andra kriterier rör andra delar 

så som tankegångar hos planeraren. Information gäller erfarenheter hos planeraren 

och kan därför inte räknas som en resurs direkt kopplad till destinationen. 

Informationspunkten innefattar även marknadsföring, i denna studie räknas även detta 

inte in som en resurs då vi tolkar det som information som destinationen ger ut 

gällande vilka resurser eller möjligheter som finns på platsen och inte är en resurs i 

sig. Andra kriterier innefattar lönsamhet och associationer som för denna 

undersökning inte heller faller in som en resurs, där emot faller risker/säkerhet in som 

en resurs. I slutet av detta kapitel kommer en sammanställning att presenteras kring 

vilka resurser den akademiska världen och forskningen anser vara av störst vikt för en 

MICE-destination. Från Crouch och Ritchies modell kommer som tidigare nämnt 

endast de faktorer som påverkar valet av destination att användas. Punkterna 

information och andra kriterier kommer att utelämnas, detta då Crouch och Ritchie 

beskrivning av dessa inte kan benämnas som resurser. Dock kommer andra kriterier 

inte att utelämnas helt utan benämnas som ”Risker” då denna del faller in som en 

resurs. De punkter som från denna artikel kommer att presenteras i 

sammanställningen är: tillgänglighet, lokalt stöd, boendefaciliteter, möjligheter 

utanför evenemanget, mötes-anläggningen, miljö samt risker. 

3.2.2 Affärsresenären 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka resurser som är av störst vikt på en 

destination bra för MICE. En av problemformuleringarna är ”vilka resurser som krävs 

för att skapa ett lyckat MICE-evenemang”. För att försöka svara på det presenteras 

nedan vilka tillgångar affärsresenären själv sätter högt på en destination. Professor 
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Oppermann beskrev i sin artikel Perceptions of Convention destinations att det en 

projektledare och en affärsresenär anser som viktigt i en destination skiljer sig från 

varandra.  

En projektledare anser tillgängligheten som det viktigaste, anläggningen och priser 

som det näst viktigaste. Medan klimat och ”image” betraktades av projektledare som 

mindre viktiga. En affärsresenär prioriterar vart anläggningen befinner sig och 

hotellservicen som det viktigare, men även säkerheten, antal hotellrum och 

renligheten ansågs som betydelsefulla. Det affärsresenären gav mindre vikt åt var 

nattliv, klimat och sightseeing.
70

 För att tydliggöra dessa presenteras nedan punkterna 

i tabellform. 

 

 

Figur 2 - Bra och mindre bra faktorer på en destination utifrån projektledare och affärsresenärer
71

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka resurser som är av störst vikt för en 

MICE-destination. Enligt Oppermann prioriterar affärsresenären och projektledaren 

olika kring vilka delar de anser vara av störst vikt. I de slutsatser som dras från denna 

undersökning är det viktigt att ta med detta i beräkningen. Undersökningen utgår ifrån 

intervjuer med branschmänniskor och inte affärsresenären själv. Det Oppermann tagit 

fram kategoriseras som en del av forskningen som tar upp vilka resurser som är av 

störst vikt som även är det denna uppsats avser att sätta mot det framforskade 

empiriska materialet i analysen. 

Wan beskrev även i sin artikel Assessing the Strengths and Weaknesses of Macao as 

an Attractive Meeting and Convention Destination vilka resurser en bra MICE-

destination bör innehålla utifrån affärsresenärens perspektiv. För affärsresenären 

menade Wan, att infrastrukturen, transportmöjligheterna och lättillgängligheten är det 

centralaste. Om tillgängligheten är besvärlig kan kunden få ett missnöje gentemot 

destinationen. Det är därför viktigt att destinationen har en bra infrastruktur och 

många olika transportmöjligheter för att affärsresenären ska kunna ta sig till den plats 

den söker utan besvär. 
72

 Wan kunde se att affärsresenärer idag ställer högre krav på 
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utbildning och service än tidigare. Utbildning har blivit en viktig faktor inom MICE-

industrin, för att ge en sådan bra service som möjligt är det viktigt att utbilda samt 

ständigt bli utbildad. Som en av de vitalaste delarna inom utbildningen står kunskap i 

engelska för att kunna möta internationella affärsresenärer.
73

 En av 

problemformuleringarna är ”vilka resurser krävs för att skapa ett lyckat MICE-

evenemang”. Punkterna Wan tar upp som viktiga för affärsresenären på en destination 

hjälper till att svara på denna fråga då hon menade på att om dessa delar inte uppfylls 

blir affärsresenären inte nöjd med resan. En grundläggande faktor för att det ska bli ett 

lyckat MICE-evenemang är att kunden blir nöjd med sin vistelse. 

3.2.3 Sammanfattning Teoretisk Referensram 

Det finns gott om akademiska artiklar och forskning gällande MICE-industrin, dessa 

är dock främst ”case-studies” och riktar sig därför till specifika destinationer eller 

fenomen. I detta kapitel presenterades en del av de teorier som finns gällande vilka 

resurser som är av störst vikt för en MICE-destination. I de olika texterna har det 

framkommit information om vad som anses viktigt och vad som anses som mindre 

viktigt. Något som de flesta ansåg vara av stor vikt var transporter både in- och ut 

transporter på destinationen samt internt inom den. Hotell/boendeanläggningar var 

även det något som de flesta ansåg vara viktigt i en destination. Efter transport och 

boende anläggningar framkom mötes-anläggningar, säkerhet/risker, infrastruktur och 

utbildning som av vikt för en MICE-destination. Andra resurser som nämndes i 

texterna var möjligheter utanför evenemang (exempelvis restauranger och 

attraktioner), stark regering, lokalt stöd, läge och samarbeten. Dessa kommer att i 

analysen sättas mot det empiriska materialet. 

4 Empiri 
 
4.1 Datainsamling 

Vid början av denna studie kontaktades flertalet företag som passade in på 

definitionen över ett eventföretag som arbetar med MICE-evenemang. Många valde 

av olika skäl att avstå och de som ställde upp fick själva välja vilken typ av intervju 

de kunde tänka sig att medverka i. Detta resulterade i att det för denna undersökning 

genomfördes tre olika typer av intervjuer, fysisk intervju, intervju via e-post samt 

telefonintervju, alla intervjuer var av semistrukturerad art. 

Sex intervjuer har genomförts, tre stycken skedde med informanterna ”face to face”, 

två stycken via e-post-konversation och en telefonintervju. Vid alla intervjuer ställdes 

frågor utifrån samma frågeschema (bilaga 9.1).  

Samtliga informanter arbetar på eventföretag som på ett eller annat sätt sysslar med 

att arrangera olika typer av MICE-evenemang. Informant 1 är projektledare på ett 

företag som främst arrangerar aktiviteter, konferenser och fester. Eventen arrangeras 

främst inom Sveriges gränser. Informant 2 arbetar som PCO (professional congress 

organizer) och VD på ett eventföretag som till största del arbetar med konferenser, 

kongresser och affärsmöten. Dessa möten arrangeras för både nationella och 

internationella företag samt organisationer. Informant 3 är verksam i ett företag som 
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genomför evenemang för företag, välgörenhet och idrottsföreningar. Denna informant 

var den enda som intervjuades som arbetar på ett företag där evenemangen oftast är 

riktade företag-konsument. Informant 4 är projektledare och ägare av ett eventföretag 

i Mellansverige. Evenemangen arrangeras världen över och innefattar det mesta inom 

professionella möten och MICE-evenemang. Informant 5 arbetar som 

försäljningsansvarig på ett eventföretag som skapar konferenser med aktiviteter och 

varje år arrangerar de ca 300 olika evenemang. Informant 6 arbetar på ett eventföretag 

som paketerar olika evenemang och är med och arbetar med uppdragsgivaren från 

planering till uppföljning. 

Alla eventföretagen har ett antal heltidsanställda och en personalpool med personer 

som de kan plocka in när de behöver extrapersonal på exempelvis ett stort 

evenemang. Nedan följer en tabell med information om respektive företag som tar 

upp antal fastanställda, antal evenemang som genomförs under ett år, antal deltagare 

på deras minsta evenemang till största. 

 

Figur 3– Information om informanternas företag 

 

I en semistrukturerad intervju kan de frågor/teman som ställs vara uppställda på lite 

olika vis. Ett exempel på hur det vanligen brukar se ut kan frågan vara ”berätta om 

ditt arbete” med en följdfråga som riktar ”beskriv lite hur ditt arbete är organiserat”.
74

 

Frågorna berörde informanternas arbetssätt kring MICE-evenemang, hur planeringen 
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kan se ut, vilken typ av research eventföretaget utför på en destination innan ett 

evenemang samt om det finns någon form av mall vid arrangerandet av ett evenemang 

(för frågorna i sin helhet se bilaga): 

 Hur skulle de beskriva att planeringen av ett MICE-evenemang ser ut? 

 Använder de någon mall vid utformningen av ett evenemang? 

 Vad för sorts research gör eventföretaget på en destination innan de väljer att 

placera ett evenemang där? 

 Hur arbetar de för att få nöjda kunder? 

 Om de arbetar på något speciellt sätt för att få återkommande kunder? 

 Om eventföretaget har någon policy kring hur en missnöjd kund hanteras? 

Utifrån dessa ställdes även olika följdfrågor till alla informanter, som varierade 

beroende på informanternas svar på föregående förskriven fråga. Nedan följer 

undersökningens resultat där varje informants svar presenteras var för sig. Ingen 

information är utelämnad från den rådata som insamlats utan all information 

presenteras med små ändringar för att anpassa talspråk till skrift. 

 

4.2 Undersöknings Resultat 

4.2.1 Informant 1  

Informant 1 är projektledare på ett eventföretag som främst arbetar med ”IC” i 

MICE, belöningsresor (incentive) och konferens (conference). Intervjun genomfördes 

som en semistrukturerad intervju ”face to face”. 

När företaget som informant 1 arbetar på får en förfrågan så kommer den in på två 

sätt, antingen kommer den in via telefon eller via e-post. Kommer den in via e-post 

ringer de upp uppdragsgivaren inom fem minuter och börjar följa upp den förfrågan 

som kommit in. I det samtalet försöker de få ut så mycket information som möjligt.  

De kan inte förutsätta att kunden ger dem all den information som de behöver rakt av. 

Kunden kan vara ny på att boka denna typ av tjänst eller den kan vara en nyanställd 

eller det kan vara någon annan okänd faktor som påverkar. Informant 1 förklarade att 

det är upp till det egna ansvaret att söka reda på så mycket information som möjligt. 

Detta för att kunna lämna en så bra offert som möjligt på det de tror att 

uppdragsgivaren eftersträvar. 

Det eventföretaget frågar om under detta samtal är allt ifrån, hur länge kunden vill 

vara borta, om de har speciella preferenser på typ av anläggning, vad det ska vara för 

typ av sittning, om den ska ha tema eller inriktning? Antal medverkande, hur 

transporten till och från ska se ut, vill de ha helikopter, bil, flyg eller båt. De frågar om 

restid, hur nära deras kontor de vill att evenemanget ska arrangeras kontra om de vill 

komma bort från det. Om det ska vara någon form av special arrangemang som 

föreläsare och hur tas då den personen eller personerna dit? Ska det hända något efter 

konferensen, middag, bankett eller fest  ska det i så fall vara en DJ eller ett band samt 

vad för typ av utrustning som efterfrågas. 
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Utrustningen kan se annorlunda ut för olika evenemang utöver den normalutrustning 

som alltid finns med på alla evenemang och konferenser. Normalutrustningen består 

främst av penna och block, whiteboardtavla, dator- projektor och duk, vatten, godis 

och frukt. Efter informationssamlingen från uppdragsgivaren börjar deras arbete att 

söka tänkbara alternativ för evenemanget. 

I informant 1´s fall avgörs valet av destination helt av hur långt från sitt kontor 

uppdragsgivaren vill vara samt vilka parametrar de framhållit som viktiga. Förfrågan 

brukar låta: 

”Vi har den här pengen och vi vill ha en konferens och en aktivitet go 

bananas!” 

Det som gäller för eventföretaget, menade Informant 1, är att lyssna noga vid 

informationssamlingen för att sedan komma med två, tre förslag på destinationer eller 

platser som evenemanget kan arrangeras vid utifrån de punkter uppdragsgivaren 

framhållit som viktiga. Dessa två, tre förslag brukar vanligen bestå av ett högt 

beräknat, ett långt beräknat och ibland ett mitt emellan pris. 

När de undersöker vilken anläggning eller destination ett evenemang ska placeras i är 

den första punkten på listan att ta reda på om platsen håller den kvalitet som kunden 

eftersträvar. Informant 1 menade att det finns lite olika typer av kunder. Dels finns den 

kund som inte lägger något fokus på kvaliteten och bara strävar efter det billigaste 

alternativet, sedan finns den kund som ställer högre krav på kvaliteten. Det kvalitet 

innebär kan vara lite olika från kund till kund men det vanligaste är att anläggningen 

ska ha en viss säkerhetsklass eller ett visst miljötänk. Kunden kan även ha lite 

ovanligare krav kring transportmedel och att det inte ska finnas allmänna vägar dit 

utan att de måste åka till exempel helikopter eller båt till platsen. 

Informant 1 beskrev om en kund begär att åka till en specifik destination eller 

anläggning och den saknar transportmöjligheter, boende, aktiviteter eller nära tillgång 

till mat. Är inte detta något större problem utan endast något upp till dom att lösa. 

Inom informant 1´s företag finns det mobila aktiviteter som de själva kan ta fram och 

genomföra. Sedan finns allt från mobila bajamajor och fria transportsätt så som 

helikoptrar och båtar. Informant 1 menade att dessa delar aldrig är till någon 

begränsning utan bara något att lösa. 

”Det är väl det en eventbyrå ska vara, de ska vara kreativa och 

nytänkande!” 

Informant 1 ansåg att det de gör för att skapa nöjda kunder är att de söker så mycket 

information av kunden som möjligt innan projektet drar igång. Detta för att lyckas ge 

en så bra offert som möjligt samt att lyckas med att överträffa kundens förväntningar.  

Informant 1 menade att lyckas ge det där ”lilla extra” inte behöver vara så svårt och 

ibland kan det räcka med att bjuda kunden på desserten. De har även på senare tid 

kunnat se en trend med kunder som väljer att komma tillbaka för flera evenemang. 

En säkerställning av produkten som levereras till uppdragsgivaren görs alltid. 

Företaget som informant 1 är verksam i levererar endast sådant som de själva 

genomfört eller kontrollerat. Ibland händer det dock att en kund blivit missnöjd med 

det som levererats och då är det viktigt att snabbt be om ursäkt om det är något som 

det egna företaget stått för eller ta reda på vad som gått fel. Det vanligaste som skett 
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är en kommunikationsmiss mellan uppdragsgivare och eventföretag, där kunden har 

förväntat sig en produkt men sedan blivit levererad en annan. Informant 1 förklarade 

att det enda som de kan göra i det läget är att kompensera kunden, med en ny 

upplevelse eller ekonomiskt. 

Efter att kunden har skrivit på ett kontrakt förklarade informant 1 att ca: två dagar 

innan ett evengemang, ringer de upp och stämmer av att allting är bra från kundens 

sida. Det kan vara om menyer, special kost, platser för transport och tider. Även att ta 

reda på om kunden vet hur dagen eller dagarna kommer att se ut. När kunden har 

genomfört sin aktivitet eller konferens sker det en uppföljning. Denna sker ungefär 

två dagar efter evenemanget där informant 1 ringer upp uppdragsgivaren och ställer 

frågor om hur de har upplevt evenemanget, om det har varit kul och om det har varit 

givande för kunden själv. 

När samtalet är avklarat mailar Informant 1 ut ett färdigt formulär till kunden med 10 

punkter som han eller hon får svara på. I formuläret får kunden gradera hur 

upplevelsen har varit från första kontakten, om de upplevt att de fått tillräckligt med 

information, hur det var på plats, atmosfären, maten, läget, transporterna. Hur 

helheten av evenemanget varit till frågan om de skulle kunna tänka sig att återkomma 

till eventföretaget för fler evenemang. 

Även om det finns olika sätt för eventföretag att anordna evenemang tryckte 

informant 1 på att det alltid är kunden som bestämmer och avgör. Oavsett om det 

gäller val av destination, transportmedel, upplägg eller aktivitet så är det 

uppdragsgivaren som styr vad som blir den slutgiltiga produkten. 

4.2.2 Informant 2  

Informant 2 är PCO (professional congress organizer) på ett företag som har 20 års 

erfarenhet i branschen. De arbetar främst mot myndigheter, universitet, bransch-

organisationer och internationella organisationer. Denna intervju utfördes vid ett 

fysiskt möte med informanten och var utformad som en semistrukturerad intervju. 

Informant 2 förklarade att planeringen av ett evenemang ser olika ut beroende på vad 

för typ av evenemang det är som ska arrangeras. Främst är det innehållet i 

evenemanget som påverkar utseendet av det. Om det är ett vetenskapligt möte som 

ska arrangeras med abstract´s som ska lämnas in i förväg eller en ren 

företagskonferens så påverkar det helt vilka saker som det fokuseras på. Det kan vara 

många olika uppdragsgivare eller kunder i samma evenemang som allt innebär att det 

inte går att sätta upp ramar för hur ett evenemang genomförs. 

Informant 2 uttryckte att även om eventföretaget självt inte arbetar efter några ramar 

vid planeringen av ett evenemang kan i vissa fall uppdragsgivaren komma med 

sådana. Det vanligaste är krav på miljöcertifierade anläggningar eller i vissa fall 

säkerhetspolicys. För att möta de kraven från kunden menade informant 2 att det är 

viktigt att bistå med kunskap om olika anläggningar som kan möta kraven och passa 

för evenemangen.  

Informant 2 beskrev att de har ett antal tjänster som de kan erbjuda sina kunder. Av 

dessa tjänster får kunderna själva bestämma hur stor eller liten del i evenemanget som 

eventföretaget ska ta hand om. I vissa fall förklarade informant 2 att de endast sköter 

fakturor medan i andra fall sköter helheten från bokning av lokal, hotellrum, 

transporter, underhållning till deltagarhantering med anmälningar och så vidare. 
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Informant 2 menade att placeringen av ett evenemang beror på hur stort mötet är och 

vad det är för möte. Är det ett internationellt möte är det oftast beslutat väldigt långt i 

förväg vart det ska placeras. När det är bestämt på vilken destination evenemanget ska 

arrangeras tittar de på hur många deltagare som skall medverka, är det väldigt många 

så är kanske Stockholmsmässan det enda alternativet. I beslutandet om vilken 

destination ett evenemang ska genomomföras i har informant 2 sett en förändring. 

Förr kunde en förfrågan gälla att uppdragsgivaren ville vara någonstans i södra 

Sverige, idag, menade informant 2, ser förfrågan oftast ut så här: 

”Vi vill att ni hjälper till att ordna det här mötet och vi ska vara på 

hasselbacken i Stockholm!” 

Informant 2 förklarade att tidigare fick de vanligen friare händer i letandet efter 

passande destinationer och anläggningar. Då de själva letade fram tre alternativ för 

uppdragsgivaren att välja emellan. Idag ser arbetet ofta lite annorlunda ut då 

uppdragsgivaren sedan innan har bestämt exakt vart de vill utföra sitt evenemang.  

De gånger som de själva ska leta fram en destination eller anläggning till en kund 

förklarade informant 2 att det är väldigt viktigt att vara ”ajour” med vad för typ av 

anläggningar som finns på marknaden och storleken på dom. Det är även så att de 

anläggningar eller destinationer där eventföretaget har samarbeten med andra parter 

hamnar högre på listan för alternativ som presenteras till kunden. Utöver detta 

menade informant 2 att det ligger mycket i den erfarenhet som de samlat på sig under 

tidigare evenemang. Att de vet vad som funkar och inte genom arbeten med liknande 

arrangemang tidigare som det uppdragsgivaren frågar efter. Om en kund vill till en 

specifik plats som informant 2 eller dennes kollegor inte varit i tidigare så åker de dit 

och undersöker platsen innan något evenemang genomförs där. Vill en kund att ett 

evenemang ska arrangeras på en anläggning där eventföretaget vet att allting inte 

riktigt fungerar, exempelvis om kunden har ett behov av ett x antal lokaler och 

anläggningen inte kan leverera det, menade informant 2 att det är väldigt viktigt för 

dem att säga ifrån. Skulle kunden ändå vilja vara på den anläggningen blir det upp till 

eventföretaget att försöka ordna det så att det blir ett bra evenemang i alla fall. 

Informant 2 förklarade att det allra viktigaste är att kommunicera fördelar och 

nackdelar med kunden.  

För att skapa nöjda och återkommande kunder berättade informant 2 att de jobbar 

efter några värdepunkter; Personligt, Problemlösnings-fokuserade och med hjärtat på 

rätta stället. Dessa värdepunkter är några som alla i deras företag försöker att alltid 

bära med sig. Detta för att uppnå det som de vill med kunderna, att skapa relationer 

och ett ömsesidigt förtroende. Informant 2 menade att om eventföretaget inte spar 

något förtroende i relationen med uppdragsgivaren så blir det inte en återkommande 

kund. En annan del i att skapa nöjda kunder ligger i att eventföretaget även arbetar 

med en telefon-support. Det är viktigt att alla som jobbar på företaget är inbitna i vilka 

evenemang som pågår, vilka som ska komma samt all information runt omkring dom. 

Detta för att deltagaren som ringer snabbt ska kunna få svar på sin fråga. En 

ytterligare del i telefon-supporten är att varje gång telefonen svaras i ska den svaras 

med en trevlig-ton, även femte gången en deltagare ringer och ändrar sitt hotellrum. 

När en kund blir missnöjd förklarade informant 2 att de har tydliga kvalitetsdokument 

som de arbetar efter. Dessa kvalitetsdokument måste uppdateras och gås igenom för 

att ständigt förbättra kvalitén på evenemangen. Är det så att en kund ändå blivit 
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missnöjd och det gäller något av eventföretagets tjänster sätter de sig direkt ned och 

genomför ett uppföljnings möte. Är det så att missnöjet är riktat mot exempelvis 

anläggningen så tar eventföretaget upp det med anläggningen för att sedan kunna 

bemöta kritiken från kunden. I kvalitetspolicyn finns det tydliga riktlinjer för hur allt 

ska hanteras och hur snabbt det ska gå. För att undvika missnöje förklarade informant 

2 att de har möten varje vecka för att kontinuerligt gå igenom projekten som är 

pågående, planerade och slutförda. Detta för att snabbt kunna följa upp saker som 

kommit upp till ytan.  

I kvalitetsdokumenten presenteras det hur evenemangen ska följas upp där 

grundregeln är att det alltid ska ske en uppföljning. En möjlighet som finns, tack vare 

systemet som eventföretaget jobbar med, kan de skicka ut enkäter till alla deltagare. 

Detta för att få ett underlag vad deltagaren ansåg om evenemanget, vad som kunde 

förbättras eller ändras på och vad som var bra. Innan faktura skickas ut till slutkund 

ringer de upp och stämmer av att allting är okej och om allting fungerade som det 

skulle.  

4.2.3 Informant 3  

Informant 3 har huvudansvaret för eventverksamheten på ett företag som arbetar med 

evenemang för företag och föreningar ofta som varumärkesbyggande evenemang 

riktade mot konsument/privatpersoner. Intervjun genomfördes med informanten som 

en semistrukturerad telefonintervju. 

Informant 3 berättade att de oftast arbetar efter en tidslinje. Genom projektet sker 

alltid täta avstämningar med kunden kring de delar som skall genomföras samt en 

projektledare pekas ut. Tidslinjen är en typ av planering där det beskrivs vilka delar 

som ska genomföras under vilka perioder. Denna tidslinje ser olika ut beroende på vad 

för typ av projekt det är som ska genomföras men innehåller ett antal punkter som 

alltid är med i alla projekt om än vid olika tidpunkter. Det första som alltid gås 

igenom är kontrakt och avtal med kunden sedan vilka förutsättningar evenemanget 

har, framförallt ekonomiskt. Sedan planeras det in när det behövs personal och avtal 

med dem, när och var material behövs, vilka personer som måste kontaktas och om 

resor måste göras. Dessa punkter är alltid med i ett projekt men när de ska genomföras 

skiljer sig från projekt till projekt. Ett exempel är då förberedelsefasen är väldigt kort 

då spelar tidslinjen inte en så stor roll mer än som en grund-checklista för vad som 

skall göras. Utöver dessa punkter sker även utbildning av personalen. De ska veta vad 

som förväntas av de, vart de ska vara, när och hur.  

Informant 3 förklarade att det är väldigt sällan en kund ger helt fria händer kring valet 

av en destination eller anläggning. Oftast kommer beslutet direkt från kund som valt 

innan kontaktandet av eventföretaget. Om informant 3 upplever destinationen eller 

anläggningen som tveksam kan han eller hon endast ge råd om andra alternativ. Vill 

uppdragsgivaren ändå till den förbestämda platsen så genomför eventföretaget det.  

”Kunden styr, sen får vi lösa problemet.” 

Informant 3 menade att har de inte nöjda kunder är de ”körda”, eventföretaget lever 

på sina kunder och får de inte inte nöjda kunder så är det svårt att upprätthålla 

företaget. Många av deras kunder, berättade informant 3, är återkommande kunder 

och detta är något eventföretaget arbetar kontinuerligt för att bibehålla. De gör det 

genom att regelbundet, ca varannan månad, ringa till kunder från tidigare projekt och 



Emelie Berglund och Lisbeth Liao  Faciliteter, Transporter eller Attraktioner? 

25 

 

uppdatera sig om vad som är på gång. Ett annat sätt som eventföretaget får en typ av 

återkommande kunder på gav informant 3 ett exempel på: 

”Jag fick en ny kund nu precis, han hade jobbat på ett annat bolag som jag 

hade jobbat med för 3-4 år sedan. Han ringde upp mig och sa ’kan du kolla 

på det här?’.” 

Informant 3 menade att en nöjd kund är en återkommande kund och en missnöjd kund 

är det inte. Informant 3 påpekade att de inte har många missnöjda kunder men när den 

situationen uppstår är det viktigt att de snabbt åtgärdar de fel som uppstått och göra 

det direkt på plats. För att få nöjda kunder försöker eventföretaget att tillgodose 

kundens behov och ett sätt att undvika att göra samma fel flera gånger är att utvärdera. 

Informant 3 förklarade att de utvärderar samtliga projekt som kommer in till dom och 

att en utvärdering alltid sker tillsammans med kunden. I utvärderingen försöker de 

svara på hur alla parter har sett på evenemanget, vad som har hänt, vad som var bra 

och vad som var dåligt. Informant 3 berättade att många gånger kommer dessa saker 

upp under projektets gång tack vare det täta samarbete mellan eventföretag – 

uppdragsgivare. En utvärdering genomförs alltid och den görs i skriftlig form som 

sedan skickas till kunden. Efter detta går eventföretag och uppdragsgivare igenom 

utvärderingen tillsammans. Detta menade informant 3 är viktigt för att kunna 

utvecklas och göra bättre på liknande evenemang vid senare tillfällen. 

4.2.4 Informant 4  

Informant 4 har varit verksam i branschen i 17år och jobbar idag som projektledare 

inom ett företag som arbetar med allt från belöningsresor, konferenser, kongresser till 

vanliga affärsmöten, allt på en internationell nivå. Intervjun med informant 4 

genomfördes som en semistrukturerad intervju på plats, ”face-to-face”. 

Informant 4 berättade att de ofta arrangerar stora träffar som sedan de bryter ner till 

olika steg för att få en tydligare bild om vad det ska göras. Eventföretaget jobbar i 

nätverk för att få tag i den spetskompetens de vill åt för att skapa annorlunda 

evenemang. När en uppdragsgivare kommer försöker eventföretaget lära sig känna, 

för att ta reda på vad det är som ska komma ut, på vilket sätt det ska genomföras och 

hur det ska se ut.  

Vid uppstarten av ett nytt projekt menade informant 4 att de ifrågasätter kunden och 

ställer frågor tillbaka. Vad ska komma ut av det här, varför man ska göra det, mål och 

syfte ska vara tydligt.  Informant 4 förklarade att hemläxan måste vara gjord och 

kunden måste vara klar med dessa frågor. Är inte detta klart går oftast evenemanget 

snett. Andra tydliga punkter informant 4 vill ha klart innan evenemangen kör igång är 

vad kunden vill att de ska ha för känsla när de går därifrån, vad det ska sända för 

signaler. Placeringen av evenemanget påverkas av alla dessa delar, även att logistiken 

fungerar. Vissa kunder kräver att det ska ligga nära en destination, max en halvtimme 

från flygplatsen för de har inte tiden att åka omkring. Utifrån de parametrar kunden 

har framhållit som viktiga tar informant 4 fram tre förslag på destinationer. Oftast 

kommer valen fram ur:   

”en god erfarenhet av självupplevd känsla och referenser!” 

Informant 4 menade att den viktigaste informationen kring en destination kommer 

från referenser och inte från att läsa på hemsidor. Där är även viktigt att själv resa till 
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destinationen eller anläggningen och känna av vilken känsla som ges. Informant 4 

förklarade att ger de ett förslag till uppdragsgivaren är det viktigt att de kan prata för 

varan.  Att kunna berätta för kunden vad som är positivt och negativt och vara helt 

öppna med det. 

Informant 4 berättade att om en kund har bestämt sig för en specifik destination och 

eventföretaget är medvetna om att det inte ger ett bra resultat måste de säga ifrån och 

ge ett alternativ-förslag. Detta för att de är måna om att det ska bli ett så bra 

evenemang som möjligt. Informant 4 beskrev att när en sådan situation uppstått så har 

kunden oftast redan innan bokat resan eller anläggningen. Det eventföretaget får göra 

då är att skapa aktiviteten eller tillföra det som saknas för att skapa ett bra evenemang. 

Informant 4 förklarade att det är upp till eventföretaget att vägleda kunden till att göra 

bra val men att det är alltid kunden som tar det slutgiltiga beslutet. 

Informant 4 förklarade att de har inga ”standard 1A- lösningar” utan de vill hitta 

annorlunda, unika upplevelser. För att lyckas med detta utnyttjar de det nätverk som 

de har byggt upp, med personer som vet vart man kan hitta den där bästa restaurangen 

i den där destinationen och hur man kommer in på den. Informant 4 menade att 

nätverket, oberoende vart i världen, är nyckeln till ett bra evenemang. 

Vid utförandet av ett evenemang är en projektledare från eventföretaget alltid med. 

Informant 4 menade att det händer alltid någonting under evenemanget, någon blir av 

med plånboken eller kanske en flight som blir sen. Då är det viktigt för dom att vara 

med på plats och veta hur de ska hantera det och göra i olika situationer. Detta för att 

hålla kunden lugn genom att de vet att projektledaren finns där och kan hjälpa dom. 

Informant 4 tror att en anledning till att de har återkommande kunder kan ligga i att de 

är okomplicerade att arbeta med, det är enkelt och rakt fram. En del av det kan ligga i 

det engagemang och partnerskap informant 4 berättade om, och att de vill samma sak 

som kunden.  

Informant 4 förklarade för att få nöjda kunder krävs det att gapet från förväntan till 

den faktiska leveransen ska vara så stor som möjligt. För att lyckas med detta menade 

informant 4 att framgången ligger i kommunikationen till kunden som sker genom 

hela projektet. Detta genom täta avstämningar där allt stäms av för att bekräfta om det 

är på rätt spår. Det är i dessa lägen som vikten av ett tydligt syfte och mål kommer in, 

för att både uppdragsgivare och eventföretag ska veta vad som förväntas och ska 

genomföras. Syfte och mål förklarar vilka parametrar som är viktiga för evenemanget, 

fel parametrar in ger ett fel resultat ut. 

Informant 4 berättade att de arbetar efter en viss projektstruktur som bygger från idé, 

genomförande till uppföljning och i alla delar är kunden alltid med. I idé-fasen sker 

all planering av evenemanget. Vid flera tillfällen hålls möten där tidsplaner, kalkyler 

och genomförandeplan skrivs. Internt så bestäms vem som ska vara projektledare och 

vem som ska hoppa in om han eller hon får förhinder. Genom hela projektet använder 

eventföretaget en server där all information och dokument kring ett projekt går att 

finna och komma åt oavsett vart i världen ett evenemang genomförs. Det viktigaste 

menade informant 4 ändå är att de ställer rätt frågor i början så att de får de svar som 

de sedan ska leverera emot. 

I uppföljnings-fasen förklarade informant 4 att de mäter av hur alla har upplevt allting 

kring evenemanget. I uppföljningen frågar eventföretaget slutkunden om vad som 

varit det bästa med evenemanget och vad som var sämre och kunde göras bättre. 
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Informant 4 menade att det är viktigt att våga ställa alla typer av frågor för att på så 

sätt få hjälp hur eventföretaget kan komma framåt. 

Informant 4 förklarade att när det genomförs större återkommande kongresser med 

flera aktörer är standarden att det är en frivillig aktör eller destination som är värd för 

evenemanget. Det kan vara att den som ”räcker upp handen” är den som får det 

tilldelat till sin kommun eller anläggning. Informant 4 berättade att när det är flera 

aktörer som är villiga att hålla i evenemanget är det ofta den aktör som bjuder på 

middagen eller liknande som får vara värd då det ger en bra ekonomi för kongressen 

självt. Informant 4 påpekade att de destinationer som använder sig av ett aktivt 

nätverk som drar kunderna till sin region kommer i framtiden att vara vinnare. 

Informant 4 förklarade att alla pengar som eventföretaget omsätter är fakturerade till 

uppdragsgivare. Eftersom det är kunden som betalar är det kunden som har rätt och 

bestämmer, eventföretaget kan bara vägleda uppdragsgivaren mot rätt beslut. 

Informant 4 berättade att det inte behöver vara den kund som lägger ut mest pengar 

som får det bästa evenemanget, utan att det kan räcka med en bra idé-krok. Att man är 

kreativ och utnyttjar de förutsättningar evenemanget har, informant 4 gav ett exempel 

på detta: 

”Det var en ny VD som skulle lägga ut en ny affärsplan och vi hade ingen 

budget alls. |…| han körde sitt pass och sedan så bröt vi för kaffe. |…| Så 

låste vi konferensrummet så spegelvände vi rummet 90˚. |…| vi hade 

”switchat” rummet så jag som satt där längst bak förut och gungat på stolen 

satt helt plötsligt längst fram.” 

Informant 4 berättade att denna lilla detalj ändrade stämningen hos de medverkande 

och VD:n fick full uppmärksamhet från alla deltagare dessutom kostade denna idé 

inte en krona. 

4.2.5 Informant 5 

Informant 5 jobbar som försäljningsansvarig på ett företag som skapar konferenser 

med aktiviteter sedan 13 år tillbaka och själv har flera års erfarenhet inom 

serviceyrken innan det. Intervjun genomfördes som en semistrukturerad intervju via 

en e-post-konversation. 

Informant 5 berättade att i ett evenemangs startfas börjar de med en avstämning med 

kund. I denna avstämning gäller det att ta reda på kundens syfte med mötet, vad det 

ska innehålla, storleken med exempelvis antal deltagare, vad målet med hela 

evenemanget är samt vilket budget som kunden tänkt sig. I den inledande dialogen 

med kunden kommer även placeringen av evenemanget upp. Informant 5 menade att 

de är beroende av platsen för att de ska kunna bygga upp det scenario som kunden 

efterfrågar. 

Valet av destination bygger oftast på vilken budget som kunden angivit samt att 

vanligen ges önskemål om destination från kunden. Vid de tillfällen som detta inte är 

fallet och eventföretaget får helt fria händer förklarade informant 5 att de vanligen ger 

uppdragsgivaren ett förslag på destination. Detta förslag bygger på de punkter 

uppdragsgivaren angivit vid avstämningen som viktiga, gällande exempelvis krav om 

säkerhet och/eller logistik samt vilken destination som kan ge den optimala 

upplevelsen baserat på eventföretagets erfarenheter.  
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Innan ett evenemang placeras på en destination kollar vanligen informant 5:s företag 

upp destinationen. Då undersöker de om destinationen möter företagets och 

uppdragsgivarens krav på tillgänglighet, logistik, fungerande faciliteter, säkerhet samt 

möjligheten att få till den planerade aktiviteten. 

Informant 5 berättade att de inte ser avsaknaden kring något av boende, transport, ät-

möjligheter eller aktiviteter som ett hinder så länge säkerheten inte äventyras. I dessa 

fall, menade informant 5, är det viktigt att de kommunicerar till kunden vilka 

förutsättningar som gäller på just den destinationen eller anläggningen. Ibland 

kommer det in kunder som vill ha det väldigt ”Basic” men då menade informant 5, att 

frågan är hur ”Basic” de önskar evenemanget. Vill de sova i tält, laga egen mat, nivå 

av fysik för att klara av evenemanget och så vidare. 

Skulle det inträffa att en kund blir missnöjd med ett evenemang sker det alltid en  

återkoppling. En dialog skall föras och den sker oftast över telefon. Är det något som 

eventföretaget själva felat i så erbjuder de en kompensation till kunden. Är det inte 

eventföretaget som stått för felet försöker de ändå mötas i en dialog för att nå en 

förståelse över vad som inträffat. Det viktigaste, menade informant 5, är att 

genomföra evenemang som motsvarar uppdragsgivarens förväntningar och om det är 

möjligt överträffa dem. 

4.2.6 Informant 6  

Informant 6 jobbar som produktchef på ett företag som funnits i branschen sedan 

2009, men personalen har erfarenhet inom service sedan tidigare, de arbetar med 

färdigpaketerade evenemang. Intervjun genomfördes som en semistrukturerad  

e-postintervju. 

Informant 6 förklarade att planeringen av ett evenemang utgår från de önskemål som 

uppdragsgivaren kommer in med. Utöver detta frågar eventföretaget kunden om 

budget och antal deltagare. Om kunden inte har ett speciellt önskemål gällande 

destination faller placeringen av evenemanget in på vilka datum kunden vill arrangera 

aktiviteten och vilka anläggningar som finns tillgängliga under dem. Informant 6 

menade att valet av destination och aktivitet alltid är sammankopplade med antal 

deltagare och storleken på budgeten för evenemanget. Detta sker även i en relation till 

kunden och vilken uppfattning eventföretagen har fått av denne och vad som passar 

dem och deras deltagare. 

Informant 6 berättade att de arbetar med ett antal utvalda leverantörer som de vet kan 

upprätthålla den standard eventföretaget har gällande service. Inom detta så 

kvalitetssäkrar alltid informant 6:s företag alla de leverantörer och aktiviteter som 

levereras. Vilket innebär att de undersöker lokalerna, träffar leverantörerna och provar 

aktiviteterna för att försäkras om att de håller den standard som eventföretaget vill 

förmedla till sina kunder. 

Eventföretaget använder ingen typ av mall vid utformningen av ett evenemang. 

Istället fokuserar de på de samarbeten som de har till sina leverantörer så de vet vilka 

faciliteter som finns tillgängliga och vilka som kan erbjuda det de söker. Detta är 

avgörande om de väljer att boka in ett evenemang på en specifik anläggning eller inte. 

Vilka resurser som efterfrågas kan variera vitt och brett, informant 6 menade, att det 

beror helt på vilken typ av evenemang det är som ska arrangeras. Eventföretaget är 

flexibelt och försöker alltid att lösa kundens önskan i största möjliga mån, oavsett stor 
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eller liten önskan. Är det så att ett specifikt önskemål inte går att uppfylla brukar de 

föreslå ett annat liknande alternativ. 

Informant 6 berättade att de arbetar i nära relation till sina kunder och leverantörer, 

gör kvalitetssäkringar av utbudet och uppföljning efter ett genomfört evenemang. 

Eventföretaget ber alltid om ”feedback” efter varje evenemang och de är noga med att 

varje punkt adresseras om det skulle vara så att uppdragsgivaren inte är nöjd med 

någonting. Informant 6 menade att de har lyckats bra med detta då flera kunder har 

blivit återkommande. 

5 Analys och Diskussion 
Vid analys av den empiriska data som insamlats framgick det av informanterna att de 

själva inte anser några resurser vara av speciell vikt för en destination. Fyra av de 

intervjuade informanterna nämnde eller tryckte på att det är kunden (uppdragsgivaren) 

som bestämmer när frågan gällande resurser uppkom. Dock framkom det vid djupare 

intervju och analys att så inte alltid är fallet. Oppermann beskrev i sin artikel att det 

finns en skillnad mellan de resurser som en affärsresenär och en projektledare för ett 

MICE-evenemang anser som viktigast. Utifrån de informanter som intervjuats 

framkommer det att så inte är fallet för dom. Flera av informanterna beskrev att 

kunden bestämmer och resurserna på en destination inte spelar någon större roll för 

eventföretaget själva så länge kunden blir nöjd. Dock framkom det ändå resurser som 

eventföretagen anser vara av vikt vid frågor gällande arbetssätt men dessa skilde sig 

inte från kundens utan det vanligaste var som informant 4 beskrev, att kundens mål 

och syfte sätter ribban för vilka resurser som behövs och utöver dessa kan 

eventföretagen själv ha extra krav på exempelvis logistik. Utifrån informanterna 

tolkar vi att kundens och eventföretaget önskemål inte konfliktar med varandra då de 

båda önskar samma resultat, ett lyckat evenemang.  

Informant 1 tryckte mycket på att kunden bestämmer och att det sedan är upp till 

eventföretaget att lösa önskemålen när frågan om vilka resurser som är av störst vikt 

ställdes. Dock vid en senare fråga framkom det att resurser som avstånd/tillgänglighet 

är av en avgörande vikt för att ett evenemang skall bli placerad på en plats eller inte. 

Det framkom även att kvaliteten på anläggningen är bland de första delarna som mäts 

på en destination innan ett evenemang övervägs att hamna där. Informant 1 menade 

att kvalitet på exempelvis anläggningen är av stor vikt då det ofta gäller att matcha 

kundens krav och budget med passande kvalitet på anläggningen. En liknande 

företeelse kunde även observeras från informant 2:s intervju. Inget direkt svar gavs 

kring vilka resurser som är av störst vikt, utan informanten angav att vad för typ av 

evenemang det är, är det som påverkar. Vid andra frågor framkom det att vissa krav 

ändå sätts, dessa krav kommer från kunden men även till viss del från eventföretaget. 

Kraven gäller miljöcertifierade anläggningar och säkerhetpolicys. Informant 5 skiljde 

sig från de andra informanterna och hade vissa konkreta krav kring resurser på en 

destination. Dessa krav kom från både från kund och eventföretag. Dessa krav gällde 

de punkter som kunden angivit som viktiga vid planering, de punkterna varierar från 

kund till kund. Utöver dessa förklarade informant 5 att vissa krav på resurser alltid 

följer med. De resurserna berörde tillgänglighet, logistik, faciliteter och säkerhet. 

Dock förklarade informant 5 att saknas något så löser eventföretaget det så länge 

säkerheten inte riskeras. Endast en informant av de sex intervjuade svarade konkret på 

frågan gällande resurser. De övriga fem, som tidigare beskrivet, svarade inte direkt på 
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frågan men på andra frågor framgick det resurser de ansåg som viktiga. Vi tror att en 

anledning till att informanterna svarade så som de gjorde kan bero på den valda 

metoden. Som beskrivet i metodkritiken avspeglar svaren informanten ger vad denne 

tror kring frågan som ställdes samt att information som informanten inte hade i åtanke 

under intervjun lätt missas. Frågan gällande resurser på en destination ställdes i tidigt 

stadie vid intervjutillfällena. Detta innebär att det är troligt att informanterna inte 

tänkte på resurserna först utan under intervjutillfällets gång kom dessa fram ju längre 

tid informanterna fick prata om sina arbetsmetoder. Informanten som svarade på 

frågan om resurser gjorde detta via en e-postintervju och som tidigare beskrivet i 

metodkapitlet får informanten en större möjlighet att fundera på sina svar och därav 

kan ge mer genomtänkta svar.  

En annan del som framkom är att teorierna inte är överrens med varandra. Ett 

exempel på detta är att Crouch och Ritchie i sin artikel trycker på miljön och klimatet 

som viktigt vid valet av destination medan Oppermann beskrev i sin artikel att både 

projektledare och affärsresenärer anser klimatet vara av minst vikt på en MICE-

destination. Detta tror vi kan bero på det informanterna beskrev kring att kunden 

bestämmer och det exempelvis informant 4 berättade om gällande syftet med 

evenemangen som avgörande för hur det utformas. Vi tolkar det som att: om syftet 

med evenemanget är att hålla en utomhuspresentation så påverkar klimatet vart man 

placerar det. Om det är en stor kongress påverkar dock anläggningen mer än klimatet 

utanför den.  

Utifrån empirin ser valet av destinationen olika ut från eventföretagen. De beskriver 

olika punkter som kommer upp som viktiga vid arrangerandet av ett MICE-

evenemang. Informant 1 förklarade att avståndet från kundens kontor till 

anläggningen är av störst vikt vid valet av destination och att detta är rent utav 

avgörande. Informant 2 menade att placeringen av ett evenemang beror på storleken 

på mötet men att valet sällan faller på eventföretaget utan ofta är bestämt sedan innan. 

Detta beskrev även informant 3 som förklarade att beslutet från kund ofta är bestämt 

och bokat innan kontakt med eventföretaget tas. Informant 4 menade att placeringen 

av evenemanget påverkas av kundens mål och syfte men utöver det kommer alltid en 

fungerande logistik in. Önskemål om destination från kunden samt vilken budget som 

ges är det som påverkar mest enligt informant 5. Informant 6 beskrev att de arbetar 

med specifika leverantörer som de vet kan upprätthålla den servicenivå de önskar. Att 

det ser så olika ut vid valet av en destination tror vi kan bero på att det är olika 

eventföretag som arbetar på olika sätt. Det är även så att antal evenemang och 

storleken på dem skiljer sig väldigt mycket mellan eventföretagen. I likhet med 

Oppermann beskrev informant 2 att det är en skillnad mellan stora och små 

evenemang. Detta menade informant 2 främst berörde valet kring placeringen av 

evenemanget. Detta då stora evenemang ofta inte har samma valmöjlighet då de 

kanske kräver att vara på Stockholmsmässan eller större. 

Alla informanter beskrev olika tillvägagångssätt vid arrangerandet av ett MICE-

evenemang. Som tidigare beskrivet tror vi att det kan hänga ihop med att alla 

informanter arbetar med olika evenemang som är olika stora. Resurserna skiftar men 

det dessa eventföretag strävar efter är att kunden ska bli nöjd. De beskrev alla olika 

sätt hur de vill ge kunden det ”lilla extra”. På grund av att de beskrev olika 

tillvägagångssätt där olika resurser kommer upp som viktiga är det svårt att egentligen 

säga vilka punkter som anses viktigast. Dock ser vi indikationer på att arbetssätten 

påverkar önskade resurser. Tar vi exempelvis de informanter som skiljer mest i 



Emelie Berglund och Lisbeth Liao  Faciliteter, Transporter eller Attraktioner? 

31 

 

arbetsmetod har vi informant 4 och 6. Informant 4 berättade att de inte har några 

”standard 1A- lösningar” utan varje projekt ser olika ut från kund till kund. Medan 

informant 6 beskrev att de jobbar med specifika leverantörer som de valt ut. Utifrån 

de här två fallen går det inte att säga något generellt som gäller för alla. Dock i det här 

fallet tyder det på att kunskapen kring resurserna på en destination skiljer sig åt. 

Informant 4:s arbetssätt gör att de på dennes företag måste ha koll på de resurser som 

finns på de flesta destinationer. Medan informant 6 arbetar efter klara alternativ vilket 

minskar kravet på att hålla koll på alla resurser.  

I de teorier som presenterats framgick det att det finns flera resurser en destination bör 

innehålla för att vara attraktiv på MICE-marknaden. De resurser som bland annat 

Crouch och Ritchie samt Wan nämnde som viktiga för en MICE-destination var 

transporter, boendefaciliteter, mötes-anläggningar, säkerhet/risker, infrastruktur och 

utbildning. De menade att dessa måste finnas för att det ska bli ett bra MICE-

evenemang. Utifrån den empiri som insamlats spelar dessa inte en sådan stor roll som 

den akademiska världen vill mena. Eventföretagen är intresserade av vad kunden 

eftersträvar och anpassar sig därför efter det. Informanterna menade att inget 

evenemang (eller kund) är ett annat likt. Vissa kunder vill ha det destinationen bör ha 

enligt teorierna, medan andra kunder inte vill det. Ett exempel på detta är det 

informant 1 beskrev, om en kund vill göra en ”överlevnads-grej” så ordnar 

eventföretaget det. Vad destinationen eller platsen i sig då innehar i resurser spelar i 

det läget inte så stor roll då kunden önskar en plats som inte innehar de resurser 

forskningen pekat på. 

Vi tolkar resultaten som att en destination nödvändigtvis inte behöver utveckla fler 

anläggningar och så vidare för att vara attraktiva för alla MICE-evenemang. Det finns 

andra delar av industrin som innebär att en destination kan nischa sig på något 

specifikt för att ge kunden det ”lilla extra”. Det kan vara vad som helst som gör att 

kunden får en unik upplevelse, vilket är det de flesta informanter angav som viktigt 

vid arrangerandet av ett MICE-evenemang. Detta innebär att en destination inte måste 

utveckla fler anläggningar eller lägga fokus på andra resurser. Är de en unik plats, har 

speciell mat eller liknande så kan det räcka för att vara åtråvärd på MICE-marknaden. 

Som informant 4 beskrev krävs det inte nödvändigtvis något speciellt för att skapa en 

unik upplevelse som ger ett lyckat MICE-evenemang. Exemplet med 

konferensrummet som de vände på i pausen, kostade inte en krona för någon men gav 

”det lilla extra” som är det alla eventföretagen vill ge sina kunder. Den resurs som 

destinationer bör ha för att sticka ut på MICE-marknaden anser vi är kreativitet. 

Denna kreativitet ligger oftast hos eventföretagen, informant 1 beskrev ”Det är väl det 

en eventbyrå ska vara, de ska vara kreativa och nytänkande!”. Om en destination 

själv skulle vara kreativa och komma på den typ av ”vändnings-lösningar” som 

informant 4 beskrev så tror vi att det skulle göra den destinationen mer attraktiv för 

företag som själva arrangerar och eventföretag som arrangerar MICE-evenemang.  

En resurs som ändå uppkom som viktig från både teorier och informanter, var 

transporter. Om det inte finns transporter hur ska kunden ha möjlighet att resa dit? 

Informant 1 beskrev om transporter saknas går det att lösa genom exempelvis en 

helikopterflygning eller båttur, beroende på plats. Vi menar att då krävs det ändå 

resursen transporter i form av helikopteruthyrning eller liknade i närheten av önskad 

plats. Boendeanläggningar fanns exempelvis i teorierna som viktigt men som ett par 

av informanterna påpekade, vill kunden bo i tält får denne göra det. Detta är inget 

destinationen nödvändigtvis själv måste tillhandahålla även om vi tror att det skulle 
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underlätta. Vi tror inte att fallen med kunden som vill bo i tält är de vanligaste, men 

informanternas beskrivningar kring dessa är värt att ta upp. 

Det är viktigt att eventföretaget ställer rätt frågor till kunden vid planeringen av ett 

evenemang för att få reda på rätt mål och syfte. Detta för att det inte ska bli som 

informant 4 förklarade att ”fel in blir fel ut”. Vi tror att om eventföretaget misslyckas 

i det stadiet blir det svårt att uppfylla kundens krav gällande evenemanget och det 

spelar ingen roll om destinationen har alla resurser i världen.  En liten slutsats kan 

dras att om detta inträffar missgynnar det både destinationen och eventföretaget. Vi 

tror att det är troligt att anta att den kunden väljer inte att återkomma till någon av 

dom.  

Det finns flera sätt som eventföretagen arbetar på men något som vi sett antydan till är 

att samarbeten och nätverk är viktiga för både destination och eventföretag för att 

lyckas skapa ett lyckat MICE-evenemang. Om eventföretaget eller destinationen 

misslyckas med att leverera det som kunden önskar så blir inte kunden nöjd. Blir inte 

kunden nöjd återkommer den inte till eventföretaget och troligen inte heller till 

destinationen. Vi tror att en av de viktigaste resurserna en destination har (och även 

eventföretagen) är sina samarbeten. Detta för att lättare kunna hålla en öppen 

kommunikation så som informant 2 berättade om, även vikten av partnerskap som 

Price och Becker skrev om i sin artikel tyder båda på vikten av samarbeten. Vi tror att 

dessa samarbeten skulle gynna alla parter som är inblandade i ett MICE-evenemang. 

Med det menar vi destinationen som får lättare till att få evenemangen placerade hos 

sig samt att de får en hjälp i vad som önskas från dom. Eventföretaget kan genom 

samarbetet lättare påverka destinationen eller anläggningen med vad de önskar av 

dem samt hjälp till att hitta de speciella, unika platserna som informant 4 berättade 

om. Även kunden gynnas genom att den får ett bra, lyckat evenemang. Informant 4 

beskrev att de destinationer som har ett aktivt nätverk och drar kunder och samarbeten 

till sin kommun eller anläggning kommer i framtiden att vara vinnare. 

Vi tror att resurser såsom boendeanläggningar, restauranger och så vidare inte är 

nödvändiga för en destination men det underlättar och lockar den större massan. 

Däremot resurser som transporter, samarbeten och kreativitet är de mest avgörande 

för att skapa ett unikt, lyckat evenemang. Dessa tre resurser klarar sig dock inte för 

sig själva utan kräver andra resurser som kompletterar dem och de resurserna kan vara 

olika beroende på typ av evenemang, storleken på det och kundens specifika 

önskningar. 

6 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka resurser som är av störst vikt för en 

MICE-destination genom att ställa forskning mot verklighet (eventföretagen). För att 

svara på syftet ställdes tre problemformuleringar upp. Vilka resurser krävs på en 

destination för att skapa ett lyckat MICE-evenemang? Hur ser val av destination ut 

från eventföretagen och vilka punkter som kommer upp som viktiga vid planeringen 

av ett evenemang? Slutligen om det används konkreta metoder/tillvägagångssätt vid 

arrangerandet av ett MICE-evenemang? För detta utfördes sex intervjuer som gav 

kvalitativ empiri. Oppermann tog upp i sin artikel att önskade resurser på en 

destination ser olika ut från affärsresenärer och eventföretag (projektledare). 

Undersökningen utgick från eventföretag, som resultaten visar arbetar alla för att få 

kunden nöjd. Vissa resurser som tidigare nämnt har framkommit som viktiga men en 
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kompletterande, mer omfattande undersökning som fokuserar på affärsresenären eller 

på affärsresenären och projektledaren bör genomföras. Detta för att ta resultaten från 

studien ett steg längre och gå in på djupet kring vilka resurser som verkligen är av 

störst vikt på en MICE- destination.  

Alla informanter som intervjuades är verksamma på eventföretag i Sverige. Om en 

liknande undersökning skulle genomföras på eventföretag från något annat land så är 

det värt att ställa frågan om resultatet skulle bli detsamma? En annan fråga värd att ta 

upp är den kring teorierna som är bland annat från England, USA och Asien och om 

dessa i kombination med empirin om svenska företag påverkar resultaten annorlunda 

än om teorierna varit svenska? Vi påstår att det inte skulle skilja sig, om man bytte ut 

eventföretagen eller teorierna. Eventföretagen som är berörda i undersökning 

arrangerar evenemang på Svenska och internationella destinationer samt arrangerar 

evenemang för svenska och internationella företag. 

Denna studie kan inte svara på om MICE-industrins utbredning, med bland annat fler 

anläggningar som uppkommer, är på väg i rätt eller fel riktning. Dock tror vi att de 

destinationer som i framtiden önskar vara eftertraktade för MICE-evenemang skall 

fokusera på sina unika kvalitéer och utnyttja dem snarare än att utveckla fler resurser.  

7 Sammanfattning 
För denna undersökning kunde vi konstatera att de resurser som krävs för att skapa ett 

lyckat MICE-evenemang är transport, samarbeten och kreativitet. Dessa är de resurser 

som skapar grunden. Övriga resurser menar vi kan ses som bonus som kan göra 

evenemangen bättre. De tre resurserna framgick som viktiga från empirin med stöd 

från teorierna. Fler än dessa resurser framkom som mer eller mindre viktiga för en 

MICE-destination från teorierna och informanterna. Dessa analyserades dock av att 

inneha en mindre vikt än de tre tidigare nämnda resurserna. Detta för att MICE-

industrin är så omfattande och täcker flera olika typer av evenemang. Från flera av 

informanterna framkom det att olika typer av evenemang kräver olika typer av 

resurser. Om framtiden tror vi att den som kommer att lyckas är den destination som 

lyckas utnyttja sina unika resurser på ett kreativt sätt. ”De ska vara kreativa och 

nytänkande!” - informant 1. 
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Figur 1 – A General Conceptual Model of the Site Selection Process: Crouch, 

Geoffrey, I. & Ritchie, Brent. 1997. Convention Site Selection Research. Journal of 
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Figur 2 – Bra och mindre bra faktorer på en destination utifrån projektledare och 

affärsresenärer: Oppermann, Martin. 1997. Perception of Convention Destination. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Intervjufrågor 

 

 Hur skulle du beskriva att planeringen av ett MICE-event (meetings, incentive, 

conference och exhibition) ser ut? Vilka är de punkter ni kollar på först? 

 

 

- När brukar frågan om placeringen av eventet uppkomma? (val av 

destination) 

 

 Om en kund ger er helt fria händer kring valet av destination och aktivitet hur 

ser erat arbete då ut och hur gör ni det valet? 

 

 

 

 Använder ni någon form av mall när ni utformar ett event? (exempelvis att ni 

inte skulle lägga ett event vid en destination om den inte har toaletter) 

 

 

 Vad för sorts research gör ni på en destination innan ni väljer att placera ett 

event där? 

 

- Vilka resurser anser ni att en destination bör ha för att ni ska tänka er 

att placera ett event där? 

 

 

 Om en kund ber om att få sitt event förlagt i en specifik destination och ni 

känner till att denna destination saknar någon av de grundläggande delarna för 

turism (bo, resa, äta, göra) hur skulle ni hantera eller arbeta detta? 
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- har du något exempel? 

 

 Hur arbetar ni för att locka till er kunder? 

 

 

 Hur arbetar ni för att få nöjda kunder? 

 

 

 Har ni återkommande kunder som vänt sig till er för flera event? 

 

- Arbetar ni på något speciellt sätt för att åstadkomma detta? 

 

 

 Hur arbetar ni/har ni någon policy kring hur ni hanterar en missnöjd kund? 

 

- Har det hänt någon gång? Kan du ge exempel på hur ni hanterar det? 

 

 

 Brukar ni ha någon form av uppföljning efter att ett event genomförts? 

 

- (Om nej) Arbetar ni då på något annat sätt för att ta reda på åsikter 

och synpunkter? 

 

9.2 Ansvarsområden 

Gemensamt ansvar: Kapitel ”1 Inledning”, ”5 Analys och Diskussion”, ”6 Slutsatser” 

och ”7 Sammanfattning”. 

Emelie Berglunds ansvarsområden: Språkliga formuleringar, huvudansvar Empiri. 

Lisbeth Liaos ansvarsområden: Informationssökande, huvudansvar Teori. 


