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Förord 
 
Denna uppsats har inneburit en intensiv arbetsprocess med både motgångar och medgångar. I detta 

förord vill vi tacka de personer som har bidragit med åsikter, tankar och resonemang för att förbättra 

uppsatsens slutresultat. I och med att studien har genomförts av två författare vill vi tacka varandra, att 

gemensamt skriva en uppsats kan vara påfrestande men också mycket givande och vi har funnit 

varandra som en stor hjälp under arbetets gång. 

Vi vill tacka samtliga intervjupersoner för deras deltagande och hjälp. Stort tack! Vidare vill vi även 

tacka deltagare i vår seminariegrupp för värdefulla åsikter och resonemang gällande uppsatsens 

utformning och möjliga förbättringar. 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Dennis Zalamans för bidragande åsikter och tankar gällande 

uppsatsen. 

 

 

Hanna Hasselgren & Mirja Nordmark 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker professionella möten i relation till fartygsindustrin. Uppsatsen fördjupar sig i 

hur företag arbetar för att skapa professionella möten ombord på fartyg samt vilka aspekter som 

potentiella konferensresenärer anser vara viktiga vid möten. En kvalitativ ansats har använts där 

intervjuer ligger i fokus för uppsatsens empiriska grund. Teoretiska utgångspunkter har använts för att 

analysera och förstå det insamlade empiriska materialet. Även tidigare forskning har använts för att få 

insikt i ämnesområdet. Under dessa kapitel berörs ämnen gällande service och kvalitet ur kunden och 

företagens perspektiv. Vidare nämns även tidigare forskning om kryssningar som mötesplatser, 

mötesindustrin som fenomen samt en plattformsmodell som belyser flera olika byggstenar, vilka är 

viktiga för att kunna skapa lyckade möten.  

I resultatkapitlet presenteras ett samlat intryck och resultat som grundar sig i de genomförda 

intervjuerna. Resultatet från studien visar på att rederier till stor del arbetar utifrån sina kunder där 

möjlighet till anpassning finns. Vidare framgår det att företagen ofta arbetar med 

relationsmarknadsföring gällande sina affärskunder samt att potentiella konferensresenärer värdesätter 

sekundära attraktioner som mycket viktiga.  

 

Nyckelord: professionella möten, konferensresenärer, fartyg 

 

Abstract 

This study examines professional meetings related to shipping companies. This essay focuses on how 

ship owners work to create professional meetings aboard ships and what aspects that potential 

conference travelers values as important during meetings. The study is based on a qualitative approach 

of interviews in focus for the essays empirical foundation. Theoretical basis has been used to analyze 

and understand the collected empirical data. Earlier research has also been used to get insight in the 

subject area. In these chapters service and quality from the customers and companies point of view is 

also presented. Additionally earlier research about cruises as meeting areas are presented as well as the 

meeting industry as a phenomenon and a theoretical platform model which illustrates several pieces that 

are important to create successful meetings. 

The result chapter presents a concluded impression and result based on the interviews. The result from 

this study shows that shipping companies works to please their customers and the possibility to adapt is 

good. Furthermore it is clear that the companies often works with relationship marketing towards their 

business customers and that potential conference traveler values secondary attractions as very important.  

 

Keywords: professional meetings, conference traveler, ships



 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte och frågeställningar .......................................................................................................... 2 

1.4 Definitioner ............................................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsningar ........................................................................................................................... 3 

2. Metod och genomförande ............................................................................................. 4 

2.1 Metodval ................................................................................................................................... 4 

2.2 Tillvägagångssätt ...................................................................................................................... 5 

2.3 Urval ......................................................................................................................................... 7 

2.4 Etiska aspekter .......................................................................................................................... 8 

2.5 Metodkritik ............................................................................................................................... 8 

3. Tidigare forskning ........................................................................................................ 9 

3.1 Professionella möten ................................................................................................................. 9 

3.2 Professionella möten inom fartygsindustrin ............................................................................. 10 

4. Teori ............................................................................................................................ 11 

4.1 Mötesplattformen för professionella möten .............................................................................. 11 

4.2 Sex regler för god service ........................................................................................................ 13 

4.3Konferensresenärers upplevda tjänstekvalitet............................................................................ 16 

4.4 Teoretisk analysram ................................................................................................................ 18 

5. Empiri/resultat ............................................................................................................ 19 

5.1 Företagsbakgrund .................................................................................................................... 19 

5.2 Konferensgäster på fartygen .................................................................................................... 20 

5.3 Företagserfarenhet och personalservice.................................................................................... 20 

5.4 Tjänst- och produktkvalitet ...................................................................................................... 21 

5.5 Marknadsföring och samarbeten .............................................................................................. 22 

5.6 Företagens omvärld och problemområden ............................................................................... 24 

5.7 Företagens framtid på marknaden ............................................................................................ 25 

5.8 Viktiga kvalitetsaspekter utifrån referensgruppen/kontrollgruppen ........................................... 25 

6. Analys .......................................................................................................................... 27 

6.1 Mötesplattformen: Vikten vid noggrann planering ................................................................... 27 

6.2 Total servicekvalitet enligt aktörer inom fartygsbranschen ....................................................... 29 



 

 

6.3 Upplevd servicekvalitet enligt referensgruppen/kontrollgruppen .............................................. 31 

7. Diskussion och slutsatser ............................................................................................ 33 

8. Förslag till vidare forskning ....................................................................................... 35 

9.  Referenser ................................................................................................................... 36 

Litteratur 

Vetenskapliga artiklar 

Tidningsartiklar 

Elektroniska källor 

Muntliga källor 

Övriga källor 

 

10. Bilagor ......................................................................................................................... 39 

Informationsmail 

Intervjumall 

Frågor till privatpersoner 

Ansvarsfördelning 

 

 

 

 
 



 

 

Figurförteckning 

 
Figur 1. Mötesplattformen ................................................................................................... 11 

Figur 2. Total upplevd kvalitet ............................................................................................ 16 

 



1 

 

1. Inledning 

 
Detta inledande kapitel presenterar bakgrund till ämnesområdet för att därefter redovisa studiens 

problemställning, syfte och frågeställningar samt definitioner av begrepp. Till sist framförs även 

avgränsningar för studien. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 
A cruise is defined by […] the ship being similar to a mobile resort, which transports passengers (guests) 

from place to place. Today ships are not viewed as a means of transport, but as floating hotels. (Dowling, 

2005:3) 

 

Kryssningssturism är ett växande fenomen som har etablerat sig på marknaden under de senaste fyra 

årtioendena och är idag en mindre men växande del i den globala turistnäringen. Idag kan man resonera 

kring ett antal utmärkande faktorer som påverkar huruvida individer väljer att resa med fartyg överlag. 

Det talas bland annat om att resande med fartyg blir attraktivt beroende av möjligheten att resenärer kan 

besöka ett flertal platser under en relativt kort period samt att färjorna ofta erbjuder mat som består av 

hög kvalitet. Vidare kan man även se till aspekten att rederierna har en fartygschef med tillhörande 

personal, vars syfte är att endast eftersträva nöjda kunder på olika sätt (Dowling, 2005:3). 

 

Som en del av turistnäringen erbjuder fartygsrederierna idag både aktiviteter för privatresande likväl 

som affärsresande, där det ställs höga krav på samtliga medverkande aktörer på fartygen. 

Andersson refererar till Travel News som redovisar att en svensk konferensresenär i genomsnitt 

förbrukar 1 631 kronor om dagen på en destination medan en privatresenär konsumerar i snitt 353 

kronor (Andersson, 2006:15). Över en längre period har affärsresandet ökat kraftigt och även om 

tjänsteresorna är färre till antal än de svenska fritidsresorna (som svarar för drygt 44 procent av 

turistnäringen) (Tillväxtverket, 2014), gör det affärsresandet till en viktig ekonomisk källa för 

fartygsbranschen, som idag står för cirka 17 procent av den ekonomiska sysselsättningen (Fawzy, 

2008:82). 

Andersson menar att affärsresandet lever under egna villkor och specifika regler och att de i det stora 

hela handlar om samarbeten mellan företag för att skapa en så trivsam upplevelse för konferensresenärer 

som möjligt. Konferensresenärer är en del av affärsturismen och ägnar sig i stor mån åt liknande 

aktiviteter som fritidsresenärer, men med arbete i fokus och det blir därmed extra viktigt att se till alla 

de olika aktörerna som medverkar på arenan för en bra helhet (Mårtensson, Nilsson & Tengling, 

2004:12). Då konferensresenärer i regel kräver högre standard än fritidsresenärer framkommer det att 

vikten vid noggrann planering är av hög relevans och att arbetsuppgifter, likväl som vistelsen för 

konferensresenären omsorgsfullt måste förberedas (Mårtensson, Nilsson & Tengling, 2004:8). Att 

företagen är medvetna om vad resenärerna önskar är av störst vikt när det gäller att leverera god service 

i förhållande till sina konkurrenter. För att kunna göra detta gäller det att företagen lever upp till 

konferensresenärernas förväntningar (Grönroos, 2008:86) och att samtliga aktörer på organisations–, 
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fysiska platsens–, planerings– samt marknadsföringsnivån är med och bidrar till skapandet av en 

extraordinär upplevelse (Andersson, 2006:60).  

 

1.2  Problemdiskussion 
Resor med fartyg är ofta synonymt med semester och fritidsresande, men för personer som reser i syftet 

att utföra affärer gäller det att finna en mötesplats som huserar samtliga tjänster som denne värdesätter 

under sin vistelse. Idag agerar även fartygsrederier som en potentiell mötesarena för konferensresenärer, 

vilket gör att högre krav ställs på företagen gällande kvalitet och samordning. Detta bidrar till att 

noggrann planering vad gäller samtliga nivåer på arenan är viktigt. Författarna av denna studie bedömer 

således att det är relevant att se hur fartygsbranschen i nuläget arbetar med professionella möten för att 

kunna erbjuda konferensresenärer upplevelser som är utöver det vanliga. Studien baseras alltså inte 

endast på kryssningsturismen, utan syftar till att studera hur konferensresor ombord på fartyg överlag 

arrangeras och anordnas för att extraordinära upplevelser ska kunna erbjudas till konferensresenärerna. 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fartygsbranschen arbetar inom mötesindustrin för att 

erbjuda konferensresenärer en professionell mötesplats. Utifrån syftet har ett antal frågeställningar 

formulerats för att förtydliga syftet och ge studien en röd tråd, vilka presenteras nedan. 

 

– Hur arbetar mötesarrangörer på fartyg för att skapa professionella mötesplatser? 

 

– Vilka kvalitetsaspekter anser mötesarrangörer är viktiga i skapandet av professionella mötesplatser? 

 

Ytterligare en frågeställning har använts som bisats med syftet att belysa potentiella konferensresenärers 

syn gällande viktiga aspekter på en konferensresa. Syftet med denna bisats är att se huruvida 

konferensarrangörer möter kundernas efterfrågan samt vilka aspekter mötesarrangörer bör se till utifrån 

kundernas synvinkel. Det vill säga hur väl fartygsrederiernas vision gällande kännetecken för en god 

konferensresa möter kundernas efterfrågan. Detta för att på ett kritiskt sätt kunna analysera förhållandet 

mellan företag och kund i avslutande kapitel.  

 

– Vilka möjliga faktorer anser potentiella konferensresenärer är viktiga vid en konferens ombord på ett 

fartyg?  

 

1.4  Definitioner 

För att förtydliga de svårdefinierade begrepp som används i studien följer nedan en lista med  

definitioner, vilka har valts ut för att passa studiens syfte (Syssner, Kvarnström, 2013:13).  

Dessa definitioner åsyftas under hela arbetet och förekommer upprepade gånger genom studien. 
 

Konferensresenär → En person som ofta eller mer sällan reser i sitt arbete. Syftet med besöket är att 

utföra affärer och/eller uppdrag. Konferensresenären är en turist i lika hög grad som privatresenären 

men skiljer sig i den mån, förutom resans syfte, att resenärens kostnader betalas av företaget eller 

arbetsgivaren (Mårtensson, Nilsson & Tengling, 2004:11). 
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Professionella möten → Enligt Meeting Professionals International (MPI) definieras professionella 

möten som att flera personer möts på en plats, detta för att genomföra eller komma överens som en viss 

aktivitet, vilket kan ske på kort varsel eller enligt en förutbestämd ordning. Professionella möten kan 

även definieras som “ a coming together of people for a common purpose” (Andersson, 2006:45). 

 

Fartyg → Ett fartyg är ett transportmedel vilket har som syfte att föras fram i vatten och som besitter en 

styrförmåga. Fartyg kan delas in i skepp och båtar. Ett skepp har en längd av minst 12 meter och en 

bredd som minst är 4 meter medan en båt är kortare än 12 meter samt smalare än 4 meter i bredd 

(Transportstyrelsen, “Fartyg”, 2014). 

 

En extraordinär upplevelse → Upplevelser vilka skapar en känsla av nöje och innehåller socialt 

samspel där andra deltagare samt personal påverkar andra kunders upplevelse, likväl som att andra 

faktorer spelar in för att påverka resenärens uppfattning om destinationen. Upplevelsen är 

kontextbunden och förknippas med något nytt (Mossberg, 2003:22–27). 

 

1.5  Avgränsningar 

Denna studie behandlar en del av den så kallade mötesplattformen. För att avgränsa oss i området 

kommer fokus därför endast att ligga i hur fartygsbranschen hanterar professionella möten. Studien har 

alltså inte haft för avsikt att studera fartygen i sin helhet, utan begränsas till ett specifikt kundområde, i 

detta fall konferensresenärer som är en del av affärsturismen. Avgränsningen har sin grund i att 

fartygsturismen är ett växande fenomen, likväl som affärsresandet och vi anser därmed att det blir mer 

intressant att studera sambandet mellan dessa, snarare än en fördjupning i hur fartygen tillgodoser sina 

fritidsresenärer. För att få en övergripande blick om fenomenet baseras således denna studie på hur 

mötesarrangörer själva anser att de tillgodoser sina konferensresenärer, där en tredje frågeställning har 

haft som avsikt att fungera som ett slags komplement till studiens två huvudfrågor. Tanken är att denna 

fråga ska beröra hur väl servicen på fartygen faktiskt upplevs att resenärerna. Det vill säga huruvida 

fartygens vision möter kundernas efterfrågan. 

 

Studien syftar till att undersöka affärsresande med fartyg, inte resterande verksamheter, vilket medför ett 

begränsat resultat och vi kan därmed inte dra generella slutsatser gällande andra typer av professionella 

mötesplatser och dess effekt på individer. 

 

Ytterligare avgränsningar har genomförts i insamlingen av det empiriska materialet, då studien baseras 

på kvalitativa intervjuer. En kvantitativ metod har valts bort, då författarna för studien eftersträvar 

kvalitet snarare än kvantitet, likväl som att studien har för avsikt att vara så koncis och läsvänlig som 

möjligt. 

Avslutningsvis har även avgränsningar gjorts inom det geografiska området, då studien endast baseras 

på fartyg som har sin anslutning till hamnar i Stockholmsområdet, för att kunna fokusera på noggrann 

granskning av det empiriska materialet. Ytterligare motivering till denna avgränsning grundar sig i det 

faktum att Stockholm har en aktiv kryssningstrafik vilken är intressant att studera.  
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2. Metod och genomförande 

 
Detta avsnitt behandlar uppsatsens metodologiska aspekter där bland annat metodval diskuteras. 

Motiveringar till varför de valda metoderna användes redovisas likväl som tillvägagångssätt och 

genomförande av intervjuer. Urval och behandling av empiriskt material presenteras även. Därefter 

behandlas etiska aspekter och kapitlet avslutas med ett stycke gällande metodkritik. 

 

 

2.1  Metodval 
Genom att tydligt använda sig av en specifik metod i sitt arbete är det lättare att uppnå sina mål (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997:11–12). Att använda sig av ett kvalitativt förhållningssätt innebär att en 

helhetsbild eftersträvas för att på bästa sätt förstå ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2011:100). För att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar utgår denna studie från ett kvalitativt synsätt för att uppnå 

djupare insikt i ämnet snarare än en bred förståelse. 
Således har vi haft ett antal viktiga distiktioner i åtanke. En av de viktiga riktlinjerna bestämmer 

huruvida det kvalitativa materialet ska utgå från en subjektiv (konstruktiv) eller objektiv utgångspunkt. 

Därmed utgår denna studie främst från en konstuktionistisk synvinkel för att vi som författare ska kunna 

förstå individers tanke– och handlingsmönster på ett rättvist sätt. Konstruktionism betyder i korthet att 

aktörers uppfattningar är avgörande för att förstå deras handlingar. Detta synsätt kan vi återspegla i 

begreppet “Verstehen” som betonar förståelsens betydelse för en handling. Vi har därmed för avsikt att 

ta hänsyn till handlingars syften utifrån aktörernas perspektiv, snarare än att tillskriva aktörerna 

handlingar och intressen för att aktivt förstå deras tankar kring valet av kryssningsrederier som en plats 

för professionella möten. Som ontologisk ståndpunkt avser vi att lyfta fram socialkonstruktivismen som 

innebär att aktörerna själva skapar den verklighet som forskarna lever i. 

I denna kvalitativa forskning kommer vi att eftersträva en kombination av induktiv och deduktiv metod 

som innebär att vi vill dra slutsatser beroende av erfarenhet, så väl som slutsatser utifrån de premisser 

som ges i samband med det insamlade materialet (Aspers, 2009:29–32). Deduktion är vanligtvis 

motsatsen till induktion och avser att forskare drar slutsatser utifrån det generella, för att sedan kunna 

rikta in sig på det mer specifika. Forskarna har alltså en teori som utgångspunkt, vilken producerar 

generella antaganden om verkligheten. I denna studie har vi för avsikt att arbeta utifrån ett visst antal 

teorier. Intentionen är sedan att det insamlade materialet ska analyseras och bearbetas för att se 

eventuella mönster som stödjer eller förkastar de valda teorierna (Trost, 2011:36–37). 

Kvalitativ forskning innebär vidare att en stor mängd empiriskt material existerar, vilket behöver förstås 

och förklaras. Därför har teorierna i studien försett forskarna med eventuella förklaringar till varför 

konferensresenärer väljer att resa med fartyg, det har även gett studien ett starkare grund och har för 

avsikt att stärka undersökningen i sin helhet (Llewelyn, 2003:662). 
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2.2  Tillvägagångssätt 

I denna studie har intervjuer valts som tillvägagånssätt för att samla in empiri. En intervju kan ses som 

ett samtal mellan två individer (Lantz, 2013:20; Olsson & Sörensen, 2011:132). För att få fram empirisk 

material till studien genomfördes ett antal intervjuer med insatta personer inom ledande rederiföretag i 

Stockholm. Valet av detta genomförande grundar sig i vilket syfte uppsatsen har, vilken information 

som efterfrågas samt hur författarna anser att det på bästa sätt kan uppfyllas (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997:107–108; Lantz, 2013:28, 41–42; Olsson & Sörensen, 2011:106). Krag Jacobsen menar 

att intervjuer ska användas när en persons kunskaper, synpunkter och attityder är viktiga (Krag 

Jacobssen, 1993:10, 182; Ekholm & Fransson, 1992:13), vilket praktiskt tillämpas i denna studie. 

 

Vidare existerar olika former av intervjutyper: öppna och strukturerade (Lantz, 2013:41–42; Krag 

Jacobsen, 1993:15–25). Denna uppsats grundar sig således på semistrukturerade intervjuer, vilka ska 

beröra förutbestämda teman såsom professionella möten på fartyg. För att uppnå detta har en 

intervjuguide skapats som vidare har använts som en vägledare under intervjuerna (Bryman, 2011:414–

416). Guiden har endast använts som hjälp och stöd under intervjuerna, och har därför inte har följts till 

punkt och pricka. Detta har lett till att frågorna till stor del har varit öppna där respondenterna har haft 

möjlighet att framföra åsikter som de själva anser vara viktiga (Trost, 2011:71–72). 

 

I förberedelsen för intervjuerna skapades en intervjumanual (se bilaga 2) som innehöll specifika 

riktlinjer och formulerade frågor, vilka till viss mån hade för avsikt att vägleda respektive intervju. 

Intervvjumanualen har bestått av följande fem huvudkategorier: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Wibeck, 2010:73–75). Som tidigarre nämnt var 

frågorna i intervjun semistrukturerade, detta eftersom författarna ville uppnå ett resultat som till högsta 

möjliga grad grundade sig i respondenternas egna uppfattningar, åsikter och rensonemang. Syftet med 

guiden var att ta upp bestämda viktiga teman, men även att ge rum åt samtalsämnen som ännu inte 

existerade i den formulerade manualen. I detta arbete användes inte intervjumanualen som ett strikt 

schema, utan tog form utifrån det respondenterna ansåg relevant att diskutera under intervjun. 

 

I framtagandet av empiriskt material skickades ett antal mail till berörda företag ut. I varje 

intervjuförfrågan bifogades ett informationsmail (se bilaga 1) för att ge individerna insikt i vilka 

författarna för studien är samt vilka ämnesområden intervjun skulle komma att behandla. Totalt 

kontaktades tretton företag vilka erbjuder konferens eller affärsresor på fartyg. 

Utav de tretton kontaktade företagen valde tre stycken aktörer att delta i studien.  

Företagens kundservice eller informationsmail kontaktades varifrån vi sedan hänvisades vidare till rätt 

person. Ett av rederiföretagen rekommenderades oss att ringa upp huvudkontoret för att på så sätt få 

kontakt med rätt person. Detta resulterade i ett snabbt svar och en intervju bokades omgående. En 

respondent från ytterligare ett annat företag svarade via mail och bokade in en intervju med oss. Vidare 

erbjöd en respondent sig att svara på de frågor som vi hade via mail. Intervjumallen användes då som en 

grund som vi sedan utvecklade och omformulerade för att passa den enskilde repsondenten och 

företaget. 
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Då många svar via mail uteblev valde vi även att ringa upp företagen för att prata med dem personligen, 

detta eftersom vi ansåg det vara en bra uppföljningsmetod till det tidigare sända mailet. Denna metod 

bidrog även till att vi i vissa fall fick svar snabbare, oavsett om det handlade om ett nekande eller 

positivt svar. 

 

Totalt genomfördes två fysiska intervjuer vilka båda ägde rum fredag den 25 april 2014. Den första 

intervjun tog plats i centrala Stockholm på Strömma Turism & Sjöfart kanalbolags kontor där 

respondenten, Joachim Anrir mötte oss. Intervjun inleddes med att vi kort presenterade oss och berättade 

om studiens syfte. Därefter inleddes intervjun där samtalet spelades in för att underlätta efterarbetet. 

Senare på eftermiddagen inleddes den andra intervjun med en respondent från Tallink Silja; Mikael 

Hedmark. Denna intervju ägde rum på biblioteket i högskolans lokaler. Även denna intervju spelades in 

för att underlätta med efterarbetet. Båda intervjuerna bidrog till en förbättrad förståelse för oss samt att 

vi fick ta del av mycket information gällande företagens arbetssätt. Dessa två intervjuer var 

djupintervjuer där vi under en längre period hann diskutera och resonera kring uppsatsens ämnesområde. 

Vidare genomfördes även en mailintervju den 2 maj 2014 där Anders Ferngren, försäljningschef på 

Viking Line svarade på frågor. Detta företag är snarlikt Tallink Silja och användes för att styrka de 

resonemang som framkom från den fysiska intervjun.  

 

Ett antal intervjuer med privatpersoner genomfördes även för att få en förståelse för vilka uppfattningar 

och åsikter de har gällande konferensresor på fartyg. De respondenter som tidigare hade åkt på en 

konferensresa på fartyg delade även med sig av sina upplevelser från resan. Totalt kontaktades 11 

personer varav alla svarade. Av de kontaktade personerna genomfördes fyra djupintervjuer i ett fysiskt 

möte, resterande sju intervjusvar kom in via mail och genomfördes således individuellt av respektive 

respondent. Dessa intervjuer har använts som en referensgrupp/kontrollgrupp där syftet har varit att få 

en bild av vilka kvalitetsaspekter som kan anses vara betydelsefulla under en konferensresa. 

Referensgruppen/kontrollgruppen har inte använts i syfte att kunna generalisera till en större population 

utan har använts för att överskådligt kunna se hur företagen tillmötesgår sina konferensresenärer. 

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades anteckningarna för att på så sätt uppnå en tydlig 

bild av materialet. Att transkribera ett material innebär att forskaren utgår från sitt empiriska material för 

att sedan skriva ner det i text. En transkribering kan aldrig återskapa den ursprungliga situationen med 

gester och kroppsspråk men är ändå viktig för att få en tydlig form av det sagda (Olsson & Sörensen, 

2011:131, 160–161). Genom att transkribera ett material bevaras respondenternas formuleringar och 

uttryckssätt, vilket kan vara en stor fördel i senare analys och diskussion av underlaget (Bryman, 

2011:428–430). Om det empiriska materialet inte behandlas och berarbetas kan inte någon analys ske, 

inte heller kan slutsatser dras utifrån det insamlade materialet (Lantz, 2013:133). Med detta i åtanke 

färgkodades även den insamlade empirin med syfte att underlätta analysen och skapa ett lättöverskådligt 

underlag. Detta med tanke på att materialet var relativt litet i omfång. Transkriberingarna 

meningskoncentrerades också för att skapa ett resultat som är mer reducerat (Olsson & Sörensen, 

2011:131–132). Det empiriska materialet kom att användas för att i senare kapitel kunna beskrivas samt 

för att se befintliga handlings– eller tankemönster. 

Avslutningsvis genomfördes tolkningar, analyser samt diskussioner av det empiriska underlaget för att 

till sist kunna dra en generell slutsats om fenomenet. Materialet har tolkats samt analyserats utifrån det 

kodade materialet samt författarnas egna resonemang. Kodningen av materialet bidrog till att mönster 
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uppenbarade sig, dessa mönster har tolkats samt analyserats utifrån vad vi har kunnat se i det insamlade 

materialet.  

 

2.3 Urval 

Vetenskapsrådet har fastställt ett antal kriterier som bör uppfyllas för att ett vetenskapligt urval ska 

skapas (Olsson & Sörensen, 2011:84). Då denna studie syftar till att undersöka konferensresande inom 

fartygsbranschen har ett urval av intervjupersoner gjorts för att få fram så relevant information som 

möjligt. Urvalet har haft syftet att söka kontakt med personer som är kunniga inom uppsatsens 

ämnesområde för att öka den insamlade informationens värde (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997: 

101–102, Bryman, 2011:434) vilket innebär att urvalet var målstyrt (Bryman, 2011:350–351). För att nå 

ut till “rätt” respondenter användes snöbollsmetoden som således innebar att vi kontaktade personer som 

i sin tur hänvisade vidare till respondenter som ansågs kvalificerade för att delta i studien (Bryman, 

2011:434; Trost, 2010:141). 

Totalt kontaktades tretton olika företag inom Stockholmsregionen som alla erbjöd affärs/konferensresor 

riktade till företag vilka skulle äga rum på ett fartyg. Företagens kundservice kontaktades med 

information där de sedan hänvisade oss vidare till tänkbara respondenter. Respondenterna fick i förväg 

skriftlig information gällande studien och vad eventuellt deltagande skulle innebära, detta för att 

intervjupersonen skulle hinna reflektera över huruvida denne ville delta (Olsson & Sörensen, 2011:84–

85).   

Urvalet var homogent då de intervjupersoner som kontaktades hade liknande tjänster inom olika företag 

med snarlika arbetsuppgifter, vilket vi ansåg vara en fördel för studien. Genom detta val av respondenter 

fick vi insikt i olika personers förhållningssätt samt företagens arbetsmetoder. Respondenterna 

representerade tre företag vilka skilde sig åt på så sätt att det ena företaget sysslade med kortare resor, 

oftast utan övernattning, medan det andra tvåföretagen arbetade med längre resor där övernattning oftare 

förekom. Att se skillnader och/eller likheter i företagens arbetssätt ansåg vi var intressant och är en 

motivering till varför urvalet genomfördes på detta sätt.  

 

Utöver detta skedde även ytterligare ett urval när det gällde intervjuer med privatpersoner. Dessa 

personer valdes ut i ett bekvämlighetsurval där vi fick hjälp via kontakter att hitta lämpliga 

respondenter. Detta skedde främst genom att ett mail med information skickades vidare till personer 

som ansågs vara kvalificerade respondenter. Individera som deltog i intervjuerna hade åkt på en 

konferensresa på fartyg tidigare, eller bidrog med att berätta om sina uppfattningar och åsikter om denna 

resetyp utan att själv ha upplevt det. Detta urval motiverades på så sätt att vi ansåg att det var viktigt att 

få insikt i vad privatpersoner förväntar sig utav en liknande resa samt hur personer som har åkt på en 

konferens uppfattade sin upplevelse. Detta urval var inte homogent då personer med olika yrken, kön 

och ålder kontaktades. Det relevanta var att få tag i uppgifter gällande uppfattningar eller upplevelser av 

konferensresor. Vi valde därmed att inte göra ett strikt urval för att på så sätt få ihop tillräckligt med 

respondenter. Genom att använda oss utav information från resenärer som tidigare inte åkt på en 

konferensresa, respektive har upplevt en sådan resa, fick vi som författare insikt i olika perspektiv och 

förhållningssätt kring hur potentiella konferensresenärer resonerar gällande kvalitetsaspekter ombord på 

ett fartyg. Detta urval kom att kallas för en referensgrupp/kontrollgrupp vilken hade som syfte att ge 

insikt i vad som kan anses vara viktigt under en konferensresa på ett fartyg.  
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2.4 Etiska aspekter 

I anslutning till att författarna har tagit första kontakten med företagen har även en skyldighet gällande 

informerande om att materialet är konfidentiellt uppstått. Detta innebär att ingen utomstående har rätt till 

materialet såvida respondenterna inte tillåter detta. Författarna har således bett intervjupersonerna om 

tillåtelse att skriva ut namn i arbetet, om detta inte förefaller har personerna alltid rätt att förbli anonyma 

i studien. Det har vidare informerats om att respondenterna när som helst har haft rätt till att avbryta 

intervjun om denne inte känner sig bekväm i situationen (Trost, 2011:61; Olsson & Sörensen, 2011:79). 

Intervjupersonerna har rätt till sin egen integritet samt värdighet och situationer där respondenten av 

någon anledning kan känna sig obekväm har således undvikits. Författarna har vidare noga förberett och 

vidtagit olika kvalifikationer om detta mot förmodan skulle inträffa (Trost, 2011:123) 

Respondenterna har fått ta del av för vem och vilket syfte studien har samt vilka risker och sårbarheter 

som existerar. De har även informerats om rätten att avstå eller att delta i studien, anonymitet samt hur 

studiens resultat kommer att användas (Trost, 2011:126). 

Ytterligare etiska aspekter gällande platsen har vidtagits i genomförandet av intervjuerna. Här anses 

intervjun vara en relation mellan endast forskaren och respondenten. Några åhörare ska därför inte 

finnas på plats, miljön ska helst vara lugn och relativt ostörd (Trost, 2011:65) eftersom respondenter 

påverkas av ett flertal faktorer som till exempel omgivning, kön och ålder (Ahrne & Svensson, 

2013:45). 

 

2.5  Metodkritik 

Det är viktigt att kunna kritisera och ifrågasätta sina metoder för att på så sätt veta vilka eventuella 

brister som kan finnas i materialet. Man bör även ha i åtankte att kvalitativa metoder till stor del grundas 

av vad forskaren/forskarna anser vara viktigt och relevant att studera, därmed kan resultatet 

också påverkas av författarnas egna förhållningssätt (Bryman, 2011:368). 

För att välja ut företag att kontakta gällande respondenter gjordes en bedömning av vilka företag som 

ansågs uppfylla kraven för att delta i studien. Denna metod kan resultera i att en del företag felaktigt 

utesluts ur studien, eftersom ett visst samplingsfel kan förekomma i materialet (Bryman, 2011:181–

182). Detsamma gäller urvalsmetoden för intervjuer med privatpersoner. I och med att vi använde oss 

utav ett bekvämlighetsurval i kombination med snöbollsmetod kan urvalet ha blivit styrt med sin grund i 

vilka personer som ansågs vara lämpliga deltagare enligt våra kontakter. 

I övrigt har författarna haft för avsikt att analysera det insamlande materialet kritiskt för att sedan kunna 

rensa bort det som anses icke–relevant för studien och således kunna behålla det som är acceptabelt. 

Ambitionen hos författarna har varit att ha ett öppet synsätt men det är dock en fin balansgång att kunna 

bibehålla detta förhållningssätt fullt ut. Studien är begränsad utav tid och resurser och är därför relativt 

ytlig, vi som författare har under arbetsprocessen varit medvetna om eventuella brister gällande metod 

samt källor. Vi anser att uppsatsen har genomförts på bästa möjliga sätt utifrån de arbetsförhållandena 

som rådit. 
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3. Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning inom ämnesområdet konferensresor presenteras under detta kapitel för att vi ska få 

en överskådlig blick av fältet. Inledningsvis presenteras tidigare forskning gällande olika aspekter av 

professionella möten och dess karaktär. Avslutningsvis presenteras forskning gällande 

mötesplanerarnas inställningar till möten ombord på kryssningsfartyg. 

 

 

3.1 Professionella möten 

Vardagen består av ett antal möten och många av dem är av professionell karaktär. Det finns olika typer 

av möten inom arbetslivet där personalmöten samt arbetsgruppsmöten med syfte att lösa problem och 

uppgifter är bland de vanligaste typerna. Vidare existerar också möten som syftar till att dela 

information, utforska nya idéer eller att rapportera uppgifter (Romano & Nunamaker, 2001:2). 

Arbetsmöten och event har vuxit till en av världens största industri och det är därför viktigt att ständigt 

arbeta för att uppfylla krav som efterfrågas inom branschen. År 2011 presenterades för första gången ett 

set med flera olika kompetenser, vilka bör uppnås för att skapa en affärsturism av hög kvalitet. Dessa 

kompetenser har i sin tur delats upp i huvudkategorier, kunskaper samt underkategorier som således kan 

användas av studenter och akademiker, yrkermänniskor, personalchefer och statliga organisationer. 

Syftet är att hitta svagheter och styrkor för att veta vad som behöver förbättras och arbetas vidare med 

(Cecil, Fenich, Krugman & Hashimoto, 2013:65–73). 

Toh, Peterson och Foster menar att det finns specifika aspekter som företagen inom affärsturismen 

måste ha i åtanke när de planerar möten inom mötesindustrin. Mötesplanerare som finns inom bolag och 

föreningar är mycket lika varandra när det gäller erfarenhet, ålder, utbildning och kön men de har olika 

behov som måste tillgodoses (Toh, Peterson & Foster, 2007:43–44). Bolagsmöten anses som en 

nödvändighet där man generellt sett försöker hålla kostnaderna så låga som möjligt. Det är även vanligt 

att det arrangeras färre möten där ett mindre antal anställda deltar, främst personer med höga positioner, 

nära arbetsplatsen. Dessa möten är ofta exklusiva och privata där företagshemligheter diskuteras. 

Föreningsmöten fokuserar däremot på att skapa möten för att generera intäkter vilka ska finansiera till 

exempel utbildningar samt administrativa kostnader (Toh, Peterson & Foster, 2007:44–45). 

Föreningsmöten är oftast öppna dit sponsorer och säljare bjuds in, detta för att på bästa sätt minska 

utgifterna. Denna typ av möten karaktäriseras av huruvida deltagarna har haft en rolig och lärorik 

upplevelse där låga kostnader ses som en bonus (Toh, Peterson & Foster, 2007:46). Vilken typ av hotell 

som används vid möten kan också variera beroende på om det är ett företag eller en förening som ska 

delta. Företag vill som tidigare nämnt hålla kostnaderna till det lägsta möjliga. Detta innebär att de oftast 

väljer ett hotell eller en lokal som tillgodoser behoven men till det lägsta priset. Föreningar däremot kan 

visa åsikter och specifika ståndpunkter på så sätt att de oftare väljer hotell som till exempel är med i 

facket. Författarna nämner ett exempel där en hotellkedja, “Adam´s Mark Hotel” har bojkottats av 

mötesplanerare för föreningsmöten på grund av ett påstått diskriminerande beteende (Toh, Peterson & 

Foster, 2007:48). 
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3.2 Professionella möten inom fartygsindustrin 

Mötesindustrin har kommit att bli ett globalt, ekonomiskt, socialt samt ekonomiskt fenomen och är 

därför en bransch som bör studeras. Mötesindustrin är ett välutforskat ämne men forskning gällande 

möten som äger rum på fartyg befinner sig i skuggan av andra mötestyper och är därmed är outforskat 

enligt Phillips och Geddie (Phillips & Geddie, 2005:44). Avsaknaden av fartygens del i forskningen av 

mötesindustrin uppmärksammas även av Fawzy som menar att området är underskattat och outforskat 

(Fawzy, 2008:83). 

I samband med att mötesindustrin utvecklas och växer sker en stadig tillväxt även inom fartygsindustrin. 

Denna tillväxt har bidragit till att många fartyg utvecklar lokaler och aktiviteter som ska passa för 

konferensresenärer i syfte att kunna locka nya kundgrupper till fartygen, detta leder till att allt fler möten 

hålls på denna typ av plats (Phillips & Geddie, 2005: 44–45). Ofta planeras möten av professionella 

mötesplanerare vilka utvärderar destinationers lämplighet för möten utifrån diverse kriterier (Toh, 

Peterson & Foster, 2007:43). Mötesplanerarens uppfattningar och åsikter är därför mycket viktiga när 

det handlar om att planera professionella möten på specifika platser såsom kryssningsfartyg (Fawzy, 

2008:82). Både Fawzy (2008) och Philips & Geddie har gjort enkätstudier för att studera olika aspekter 

av fartyg som mötesplatser. Genom att undersöka om det finns intresse bland mötesplanerare att hålla 

möten ombord på fartyg samt vilka faktorer som påverkar valet av mötesplats (Phillips & Geddie, 

2005:48) har författarna fyllt det hål de menar finns i forskningen. Fawzy har genomfört en liknande 

enkätstudie där syftet var att undersöka vilka attribut som påverkar mötesplanerare i val av mötesplats 

(Fawzy, 2008:84). Från båda studierna framkom det att majoriteten av mötesplanerarna hade relativt 

lång erfarenhet inom branschen. Det framkom även att de flesta respondenterna var kvinnor. I Fawzys 

studie kunde man utmärka att nästan 40 % såg potential i att arranera möten ombord på fartyg samt att 

denna typ av mötesplats inte ansågs vara begränsade till en specifik typ av möte (Fawzy, 2008:85, 

Phillips & Geddie, 2005:49).  Dock svarade 81 % att de inte har varit på ett möte ombord på ett fartyg 

och att de inte heller kunde tänka sig att arrangera ett sådant möte (Phillips & Geddie, 2005:51). Olika 

faktorer påverkar mötesplanerare till att ta ett beslut gällande mötesplatser, båda enkätstudierna 

undersökte vilka faktorer som påverkade mest. Mänskliga faktorer såsom till exempel serviceattityd, 

engagemang och förmåga att lösa oförutsedda problem ansågs vara en viktig faktor i val av mötesplats. 

Även den tekniska aspekten ansås vara mycket viktig likväl som möjligheten att hyra ett helt fartyg samt 

att skilja konferensresenärer från andra grupper och resenärer (Fawzy, 2008:87–88). Kostnad för resan, 

omgivningen/lokaler, mat och säkerhet var andra faktorer som starkt kan komma att påverka 

mötesplanerare i valet av mötesplats. Steene menar att i stort sett varje företag inom turism har en 

säkerthets– och kvalitetsplan vilken måste finnas för att kunderna ska uppleva en säker, trygg och 

kvalitetsfylld produkt (Steene, 2009:193). Även vilken säsong eller årstid det är kan komma att påverka; 

de flesta angav att våren är den bästa tiden att anordna ett möte ombord på kryssningsfartyg (Phillips & 

Geddie, 2005:52–53). 
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4. Teori  

 
För att finna svar på det ställda forskningsproblemet grundar sig denna studie i redan givna och 

förklarande teorier om hur professionella möten etablerar sig i mötesindustrin, vilka har fungerat som 

utgångspunkt i studiens vidare utveckling. För att få en helhetsbild gällande hur företag arbetar för att 

tillfredsställda konferensresenärerna i mötesindustrin har vi valt att använda oss av teorier som 

redogör ett flertal viktiga aspekter för ett lyckat möte. 

För att förklara studiens syfte och frågeställningar ligger därmed fokus vid planerandet av 

professionella möten, för att förklara hur just fartygsbranschen arbetar i mötesindustrin för att 

eftersträva nöjda kunder. 

 

 

4.1 Mötesplattformen för professionella möten 
Sahlberg talar om att rum och tid är centrala begrepp när man diskuterar mötesplatser, där ekonomiska, 

sociala och fysiska förhållanden spelar in i den rumsliga interaktionen. I denna studie utgår vi ifrån att 

man besöker en plats för att utföra någon form av möte, vilket kräver att ett antal aktörer på 

destinationen är med och bidrar till att resenärer upplever ett lyckat möte (Sahlberg, 2001:81). För att 

kunna se till tid och rum fordras således noga arbete på ett flertal nivåer. Vi refererar därför till 

mötesplattformen som har sin grund ur plattformsbegreppet, vilken i sin tur kan ha ett antal olika 

innebörder (Andersson, 2006:59), dock ligger endast fokus i denna studie på skapandet av professionella 

möten. Modellen kan betraktas som en grund vilket innefattar ett antal byggstenar. Mängden byggstenar 

begränsas egentligen av vad deltagare på destination finner relevant samt vilka resurser dessa har att 

arbeta med. Tanken med byggstenarna är att de ska ha en positiv effekt för mötesaktörerna på 

destinationen i allmänhet och anses viktigt mestadels eftersom de ser till hög verksamhetskomplexivitet, 

långsiktiga planeringsprocesser, många samverkande aktörer, stark kundekonomi, inköparskicklighet 

samt hög beslutskomplexitet. 
Mötesplattformen presenteras nedan för att få en tydligare bild över vilka de fyra arbetsnivåerna är samt 

hur företag vidare bör följa dessa (Andersson, 2006:59–60). 

 

 
 

Figur 1. Mötesplattformen (Andersson, 2006:60) 
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Organisationsnivå → Mötesindustrin inbegriper en mängd delbranscher som på flera sätt är relaterade 

till varandra. Tillsammans bildar de olika organisationerna diverse organisationsnätverk, vilket innebär 

att ett nät av relationer skapas mellan företagen. Hörnstenarna av organisationsnivån består av 

interaktion och samspel. Detta benämns ofta som värdeskapande konstellationer och innebär att ett 

flertal företag tillsammans skapar ett kunderbjudande. På organisationsnivån talar man om att skapandet 

av “kluster” är viktigt, vilket innebär att företag i en region som är konkurrerande eller kooperativa 

stimulerar varandra till att bli konkurrenskraftiga (Andersson, 2006:60–61). 

 

Fysiska platsens nivå → Huvudsakligen fokuserar mötesindustrin på den fysiska platsen på 

destinationen. Det innebär att den fysiska platsen deltagarna besöker kommer att bli viktig att studera. 

För att förstå vad som är viktigt för en mötesplats bör man se till tre centrala resefunktioner: mötessyfte, 

basresa och upplevelse. Dessa funktioner tillfredsställs genom typiska basprodukter inom 

turismbranschen, såsom boende, transporter, restauranger, nöjen, resebyråer och offentlig service med 

mera. Mötesanläggningen ses som den viktigaste arenan för en konferensresenär, varefter olika aspekter 

bestäms beroende av mötestyp. När ett företag anordnar en mötesplats för konferensresenärer är det av 

vikt att se till platsens kapacitet och att logistiken kan tillgodose alla ankommande resenärer. Vidare 

menar arrangörer även att attraktioner inte är speciellt viktig för egen del, men att det ändå bör finnas. 

Mötesanläggningen ses således som den primära arenan, logistiken (konferensresenärens transporter, 

måltider och övernattning) som en sekundär nödvändig arena och fasta attraktioner som en möjlig 

sekundär arena (Andersson, 2006:65–68) 

 

Planeringsnivå → Planeringsnivån består av en beslutsprocess där ett antal aktörer medverkar för att på 

lång sikt kunna påverka vägvalet gällande en problemformulering. Beslutsprocessen är vanligtvis 

långsiktig, men mötesindustrin måste dock även kunna hantera kortsiktiga planer beroende på mötestyp. 

För att en destination ska kunna anordna en stor mötesplats för konferensresenärer krävs det emellertid 

långa och komplexa planerings– och beslutsprocesser. Vid små möten minskar risken för att någonting 

riskreducerat skulle inträffa, men istället ökar vikten för snabbhet och kostnadseffektivitet (Andersson, 

2006:71–72). Andersson menar att diverse företag bör samplanera med varandra för att skapa en bra 

helhet för konferensresenären. Detta benämns kapacitetsutnyttjadeeffekt och kommer att gynna flera 

olika företag på destinationen. Dessutom kan övriga företag som nödvändigtvis inte ingår i mötesplatsen 

utnyttja det faktum att ett arrangemang hålls för att sedan dra nytta av detta. Denna punkt namnges 

som affärssynergieffekt och kan, likväl som kapacitetsutnyttjandeeffekten, användas för möten med 

både lång– och kortsiktig karaktär (Andersson, 2006:73). 

 

Marknadsföringsnivå → Nivån innefattar både identitet samt image och är representationer av en 

tolkad verklighet. Identitet kan uppfattas som en uppsättning av intryck som företaget genom 

marknadsföringsstrategier försöker skapa och uppnå. Imagen handlar snarare om hur 

konferensresenärerna faktiskt uppfattar destinationen eller företaget och ses därför som en viktig aspekt 

i skapandet av marknadsföring (Andersson, 2006:74). För att kunna skapa en så effektiv marknadsföring 

som möjligt fokuserar idag många företag på relationer, interaktion och nätverk, vilket benämns 

relationsmarknadsföring (RM). Relationsmarknadsföring åsidosätter till stor del massmarknadsföring 

och fokuserar snarare på att sätta relationer i fokus för att behålla den redan befintliga kundkretsen. 

Detta eftersom att det existerar ett antagande om att tillfredsställda kunder är lojala kunder och att de 

därmed är lönsamma (Andersson, 2006:78). 
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4.2 Sex regler för god service 
Affärsverksamheter är ett socialt fenomen där kundrelationer är en gemensam faktor för samtliga 

företag i branschen (Grönroos, 2008:434). En av de mest grundläggande teorierna gällande hur individer 

tänker kring konsumerandet av en tjänst bygger på att individuella behov lyfts fram till ytan för att sedan 

tillfredsställas. Om kunden sedan känner sig nöjd med sin upplevelse, finns en tendens till att denne 

sedan använder sig av tjänsten ytterligare gånger. För att kunden ska nyttja en tjänst upprepade gånger 

kan man applicera en hierarkisk plattformsmodell vilken innefattar attention, interest, desire och action 

och kallas AIDA. Med detta menar Clark att lojala kunder uppnås genom god service som både 

innefattar respekt likväl som engagemang från personalen. Att tillfredsställa kunders behov handlar 

alltså om att arbeta strukturerat samtidigt som relativt avslappnade relationer mellan personal och 

kunder bör eftersträvas (Clarke, Föreläsning, 2014). För att uppnå lojala kundrelationer på detta vis 

menar Grönroos att man bör utgå från sex sammanfattade riktlinjer som erhåller god service. Dessa 

regler avser följande: första regeln: den allmänna ansatsen, andra regeln: efterfrågeanalys, tredje regeln: 

kvalitetskontroll, fjärde regeln: marknadsföring, femte regeln: teknik samt den sjätte regeln som 

innefattar organisatoriskt stöd (Grönroos, 2008:434). 

 

Den första regeln  Den första regeln berör den allmänna ansatsen. Under denna punkt för Grönroos 

fram teorin om att industriella likväl som enskilda kunder idag kräver en allt högre grad av olika flexibla 

lösningar från tjänsteleverantörerna. För att nå framgång på marknaden menar forskaren att företagen 

bör ha möjlighet att erbjuda råd och vägledning till kunderna. I det fallet kan det handla om små saker 

som till exempel efterfrågan på ett snabbt svar över telefonen eller möjligheten att kunna använda 

tekniska föremål på platsen (Grönroos, 2008:435). 

 

Det är organisationens människor som utvecklar och upprätthåller goda och varaktiga relationer med kunderna. De 

anställda bör agera som konsulter, som är beredda att utföra sina uppgifter när kunderna behöver dem och på det sätt 

som kunderna önskar. De företag som bäst lyckas göra detta kommer att stärka sina kundrelationer och uppnå den 

bästa lönsamheten (Grönroos, 2008:435). 

 

Trots den ökande användningen av tekniska tjänstesystem och informationsteknik i dagens samhälle är 

det fortfarande personalens kreativitet, färdighet och engagemang som är den huvudsakliga punkten i 

skapandet av kundrelationer och syftar till att personalen bland annat ska kunna hjälpa till vid eventuella 

misstag som kan ske i serviceprocessen. Detta för oss vidare till den andra punkten i regler för god 

service, nämligen efterfrågeanalysen som syftar till att företag bör analysera kring vad kunden 

efterfrågar. 

 

Den andra regeln  En efterfrågeanalys innebär att kunderna i samspel med tjänsten analyseras för att 

utmäta deras behov, värderingar och önskemål vid tidpunkten då varan produceras och förbrukas. Här 

bör alltså företag arbeta för att minsta möjliga fel ska kunna uppstå i tillfredsställandet av kunder. Detta 

kan till viss del mätas innan kunden besöker platsen, men förutser inte kundens förändrade behov som 

kan ske i samband med konsumerandet av tjänsten. Företagen bör således alltid vara beredda att agera i 

sådana lägen för att förhindra att negativa effekter ska ske i skapandet av kundrelationer (Grönroos, 

2008:434–435). 
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Förutom efterfrågan av kunnig personal bör även företag analysera kring vad det är som gör att 

konferensresenärer väljer just den givna destinationen som sitt optimala platsval. Här bör man analysera 

gällande platsens mötes– och boendefaciliteter, kostnaderna, platsens miljö, lokalt stöd samt extra 

utbudsmöjligheter (Chen, 2006:167–170). En konferensresenär ägnar sig till stor del åt liknande 

aktiviteter som en fritidsresenär, men prioriterar arbetet i första hand, vilket gör att det således är extra 

viktigt att se till hur de olika faktorerna på destinationen ser ut (Mårtensson, Nilsson & Tengling, 

2004:12). För att locka konferensresenärer till en destination krävs det att man ser till förhållandet 

mellan marknad, resurser och anpassning som en principiell utgångspunkt för attraktionsutvecklingen. 

Här bör man se till marknaden som en grundläggande utgångspunkt (Kamfjord, 2002:152), det vill säga 

hur boendefaciliteterna ser ut i form av den rumsliga aktiviteten, kvaliteten på maten och hur hållbar 

destinationen är som en potentiell mötesplats (Chen, 2006:170). Vidare menar Kamfjord att man bör se 

till vilka resenärer mötesplatsen riktar sig till för att därefter kunna diskutera prissättningen på 

destinationen (Kamfjord, 2002:152–156), i vilken ingår kostnaderna för transport, boende, mat samt 

kostnaden på råvarorna. 

 

Det är även viktigt att se till destinationens resurser, det vill säga vad företaget kan dra fördel av i 

marknadsföringen för destinationen, i vilken ingår tillgänglighet och hållbarhet (Chen, 2006:170). 

Kamfjord och Chen nämner att det är av vikt att göra en analys av hur resurserna för övriga attraktioner 

ser ut, det vill säga attraktioner som är sekundära men som anses vara minst lika viktiga som de primära 

för att konferensresenärer ska känna sig tillfreds med sin vistelse (Chen, 2006:170, Kamfjord, 

2002:155). Med grundkunskaper om kunden utvecklas kontinuerligt nya produkter och tjänster. 

Produktbegreppet är flytande och baseras på hur kunden aktivt upplever situationen. Ett företag bör 

därmed fokusera på att anpassa sin tjänst efter kundens behov: en organisation ska kunna tillgodose sina 

konsumenter med en helhet som tillfredsställer samtliga behov. Produkten ska följaktligen kunna ses 

som en process med nöjesinslag, vilka erbjuder hög kvalitet (Mossberg, 2003:33). 

 

Den tredje regeln  Anpassandet av tjänsten för oss vidare till den tredje regeln för god service. Efter 

efterfrågeanalysen menar forskaren att alla företag, likväl fartygsbranschen, bör se till den tredje regeln 

som innefattar kvalitetskontroll av tjänsten. Kryssningsrederierna är själva ansvariga för kvaliteten på 

servicen, där principen är att saker bör genomföras rätt redan från början. Genom att erbjuda unika 

tjänster med god kvalitet kommer företaget att utmärka sig inom tjänster samt produktion och 

konsumtion. Kundpersonalen måste kunna kontrollera tjänsten samtidigt som den konsumeras. 

Vanligtvis sker kontroller av kvaliteten i efterhand genom marknadsundersökningar. Detta ses dock ofta 

som en nackdel eftersom skadan då redan är skedd i de fallen då kunden är missnöjd. För att skapa god 

service teoretiserar Grönroos istället om att företaget, i detta fall fartygsrederier, bör arbeta strukturerat 

och efter tydliga mål. Personalen bör förses med kunskap, färdigheter och riktlinjer för att på egen hand 

kunna leverera hög kvalitet till både interna och externa kunder (Grönroos, 2008:436). 

 

Den fjärde regeln  Den fjärde regeln för god service behandlar marknadsföringen för 

fartygsbranschen samt dess tjänstekonkurrens. Att ha insikt i processen som företag använder sig av för 

att välja mötesplats kan komma att underlätta i marknadsföringen men också i planeringen överlag 

(Clarke & McCleary, 1995:62). När utbytet är att behålla en redan befintlig kundkrets är bland annat 

ekonomisk och social vinst av central betydelse. Även direkt reklam är viktig för företaget, men dess 

effekter är dock av liten betydelse. Kundkontakterna avgör huruvida företagen i framtiden kommer 
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gynnas av kundrelationerna (Grönroos, 2008:436–437) och det anses därför viktigare att eftersträva 

relationsmarknadsföring, snarare än massmarknadsföring. Flera forskare menar således att vi står inför 

ett paradigmskifte där det läggs mer fokus på att skapa relationer. Syftet är att skräddarsy resenärernas 

resa och på så vis kunna leva upp till deras förväntningar och även eventuellt kunna erbjuda dem en 

extraordinär upplevelse (Andersson, 2006:26). 

 

Den femte regeln  Informationsteknikens betydelse i serviceprocessen växer, vilket innebär att den 

femte regeln för god service syftar till att tekniken på platsen måste upplevas som god. Här teoretiserar 

Grönroos om att små detaljer såsom långsamma svar på förfrågningar kommer att göra att kunderna 

snabbt tappar intresset för att använda sig av en tjänst som företaget erbjuder. Teknikens betydelse har 

ökat och genom att anpassa och tillgodose kundernas behov kan tjänstens kvalitet förstärkas (Grönroos, 

2008:438). 

 

Lämplig teknik och lämpliga fysiska resurser, såsom datasystem, dokument, verktyg och utrustning, kan samtidigt 

innebära en förbättring av arbetsmiljön och förstärka personalens motivation och tillhandahålla god service. 

(Grönroos, 2008:438) 

 

Grönroos menar att outbildad personal gällande tekniken på platsen ger en negativ effekt för den totala 

upplevelsen, gällande de interna relationerna för organisationen, likväl som relationerna mellan 

företaget och de externa kunderna. 

När fartygsbranschen investerar i teknik och fysiska resurser av alla typer måste de vara medvetna om 

effekterna på kundernas förmåga samt vilja att använda dessa, likt medvetenhet kring personalens vilja 

att betjäna kunder. 

 

Den sjätte reglen  Precis som att den allmänna ansatsen, efterfrågeanalysen, kvalitetskontrollen, 

marknadsföringen och tekniken för fartygen är viktiga vid skapandet av extraordinära upplevelsen är 

även den sjätte regeln; det organisatoriska stödet av vikt för den rådande organisationsstrukturen. 

Företag erhåller många gånger inte de förutsättningar som krävs för en kundfokuserad och högkvalitativ 

verksamhet. Det är därmed vanligt att integration och samarbeten mellan avskurna företag sålunda 

måste ske. Ofta arbetar företag och organisationer med att svara på frågor huruvida god tjänstekvalitet 

kan uppnås, innefattande en analys av små detaljer som kan ge negativa effekter för den upplevda 

tjänstekvaliteten. Långt avstånd mellan de olika samarbetspartnerna för företaget kan begränsa 

kundrelationerna, likväl som företagets enskilda regelverk då det istället begränsar kundkontakternas 

flexibilitet. Grönroos menar att personalen på plats ofta hänvisar till det interna regelverket och avvisar 

kunders önskemål snarare än att tänka självständigt och fatta egna beslut. Företaget behöver således 

utbilda personalen efter den organisationsstrukturen som kunderna eftertraktar. För att utveckla 

organisationsstrukturen behöver företaget ge stöd åt personalen i deras ansträngningar att tillhandahålla 

god service, vilket genomförs via ledningsstöd. Detta innebär att chefer och arbetsledare måste arbeta 

strukturerat och erbjuda personalen bra ledarskap, inte bara i teknisk bemärkelse. Om en anställd får 

tillräckligt med information och utbildning kommer denne i regel mest sannolikt kunna tänka 

självständigt, agera spontant och således kunna göra goda bedömningar i rådande situationer. Cheferna 

på arbetsplatsen måste kunna motivera sina anställda till att tänka serviceinriktat och få dem att förstå att 

nöjda kunder är av yttersta vikt, vilket görs genom tydliga mål och tjänstekoncept som är tydligt 

formulerade (Grönroos, 2008:438–440). 
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4.3 Konferensresenärers upplevda tjänstekvalitet  

Enligt Grönroos består tjänstens kvalitet och hur den upplevs av två dimensioner, den tekniska samt den 

funktionella. Den tekniska dimensionen kan beskrivas som den mer resultatmässiga dimensionen medan 

den funktionella snarare är processinriktad. Den erfarna kvaliteten gällande tjänsten påverkas av vad 

kunden får (den tekniska dimensionen) och hur kunden sedan mottager denna tjänst (den funktionella 

dimensionen). Uppfattningen hos konferensresenärerna består således av interaktioner mellan dem 

själva och de givna företagen. Här kan vi exemplifiera fartygsresorna som två dimensioner. Fartygen 

erbjuder den tekniska dimensionen och den funktionella processen utgör hur den tekniska dimensionen 

faktiskt når fram till kunden. Genom att erbjuda kunderna fler och bättre funktionella kvaliteter kan 

företagen bli konkurrenskraftiga på marknaden (Grönroos, 2008:82). 

När man ser till servicens upplevda kvalitet är det även av vikt att se till imagens roll, vilken till viss del  

bestämmer hur den tekniska dimensionen kommer att upplevas. Konferensresenärer kommer att referera 

till tidigare händelser i deras vardag (Kang & James, 2004:267). Detta kan benämnas “stock of 

knowledge” och påverkar till stor del hur kunderna uppfattarna destinationen eller företaget. Selby 

menar att imagen grundar sig i idéer och känslor och att det därmed är viktigt att leva upp till kundens 

förväntningar (Selby, 2004:172–173). En kund som har en bra kundupplevelse sedan tidigare, men 

upplever en sämre service kvalitet vid ett senare tillfälle kommer i de flesta fall att ha överseende 

gällande detta och filtrera bort denna händelse. Detsamma gäller dock inte första hands resenärer, vilka 

besöker eller upplever en destination/företag för första gången (Kang & James, 2004:267). Grönroos 

presenterar vidare en modell som visar hur den totala tjänstekvaliteten upplevs av kunder, inräknat att 

konferensresenärer påverkas av ett flertal faktorer utöver den grundläggande tjänsten. 

 

 
 

Figur 2. Total upplevd kvalitet (Grönroos, 2008:85) 
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Modellen visar att den totala upplevda servicen ses som god om den uppfattade kvaliteten stämmer 

överens med de förväntningar som kunden har sedan innan. Som tidigare nämnt består den förväntande 

kvaliteten av en rad olika faktorer, vilka presenteras nedan. 

 

Marknadskommunikation  En konsument påverkas i stor mån av hur företagen framställer sig 

själva på marknaden. Omfattningsvis kan kunden vidta information om företaget via annonser, 

direktreklam, webbplatser, säljstöd, internetkommunikation samt säljkampanjer som bör kontrolleras 

direkt av företaget. Den direkta kontrollen sker av marknadsföraren som eftersträvar skapandet av olika 

konkurrensmedel (Grönroos, 2008:85). Dessa medel kan kallas “marknadsföringsmixen” och har som 

mål att optimera vinsten för företaget. Mixen kan ses som en modell som benämns “4P–modellen”, där 

de fyra P:na traditionellt utgörs av produkt, pris, plats och påverkan. 

Marknadskommunikation och marknadsföring är den del av arbetet där företaget har chansen att 

formulera, prissätta samt göra reklam för idéer, varor och tjänster för att tillgodose kundernas behov och 

efterfrågan. Genom fyra P har företaget till viss mån möjlighet att påverka de faktorer som endast kan 

kontrolleras indirekt (se rubrik “Image, word of mouth och PR” nedan) och blir därmed viktig för 

företaget (Grönroos, 2008:262). 

 

Försäljning  Även försäljningen kontrolleras direkt av företaget och utgör all typ av försäljning som 

sker inom företaget. Prissättning har en uppbart betydande roll i tjänstekonkurrensen och avgör till stor 

del hur hög mängd konferensresenärer som kommer att dra sig till platsen, beroende på hur väl priserna 

kompletterar tjänsten (Grönroos, 2008:263). 

 

Image, word of mouth och PR  Dessa faktorer kontrolleras endast indirekt av företaget och är 

föremål för en yttre påverkan. Hur image och PR kommer att se ut hos kunden är högst beroende av 

tidigare erfarenheter, vilka förstärks eller ändras beroende av bland annat annonser eller direktreklam 

från företaget (Grönroos, 2008:85) 

 

Image står för hur en person eller målgrupp uppfattar t. ex. en produkt, ett företag eller en plats. 

(Mossberg, 2003:167) 

 

Samtalsämnen i bekantskapskretsen rör ofta upplevelser, vilket gör att word of mouth får en betydande 

roll för företaget. I och med att företaget inte direkt kan påverka vad olika bekantskapskretsar kommer 

att tala om efter att de har besökt en destination blir det av stor vikt för företaget att faktiskt erbjuda 

kunden en extraordinär upplevelse när de väl besöker platsen. Detta för att word of mouth mellan de 

bekanta förhoppningsvis ska bli mer positivt inriktat (Mossberg, 2003:148). 

 

Kundens behov och värderingar  Slutligen påverkas den förväntade kvaliteten hos kunderna även 

av deras egna behov och värderingar, vilket således styr kundens beslut (Grönroos, 2008:85). Detta 

påverkas i hög grad av vad personen i fråga redan är medveten om gällande destinationen innan 

resmålet. Selby menar att den uppfattade upplevelsen avgörs beroende av bland annat “stock of 

knowledge”, den information kunden har vidtagit via word of mouth, image och PR. Detta kommer 

automatiskt att ge kunden relativt höga eller låga förväntningar på företaget/destinationen som sedan 

motbevisas eller stärks beroende av hur situationen faktiskt upplevs av konsumenten på plats (Selby, 

2011:172–173). 
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Nivån på den totala upplevda kvaliteten avgörs inte endast av de tekniska och de funktionella 

dimensionerna, utan beror mycket på hålrummet mellan kundens förväntade kvalitet och dennes 

erfarenhet av kvaliteten. Följaktligen bör programmet för kvalitet inte bara inbegripa de personer som 

sysslar med själva driften av verksamheten, utan även de som är ansvariga för den externa 

marknadsföringen och marknadskommunikationen (Grönroos, 2008:85). 

 

4.4 Teoretisk analysram 
Studiens teoretiska analysram har för avsikt att följas som en röd tråd genom hela den analytiska 

processen, med utgångspunkt från teorierna nämnda ovan. Dessa teorier i arbetet ses som relevanta då 

de genomgående klargör viktiga aspekter för skapandet av god kvalitet. Fokus ligger vid att 

genomgående förklara på vilket sätt olika faktorer påverkar hur en resenär upplever utbudet och servicen 

inom fartygsbranschen, samt hur dessa fartyg sedan hanterar diverse aspekter ombord. Teorierna har 

även haft för avsikt att hjälpa författarna genom insamlandet av empiri. Med hjälp av dessa inramas det 

empiriska materialet till att studera hur fysiska och psykiska aspekter möjliggör goda respektive 

negativa förutsättningar för att en resenär ska uppleva en resa ombord på ett fartyg som extraordinär. 

För att klargöra fenomenet kring hur fartygsbranschen arbetar med att skapa upplevelser utöver det 

vanliga för konferensresenärer har vi alltså haft för avsikt att studera och lägga vikt vid en helhetsbild 

gällande detta fenomen. För att förklara hur fartygsbranschen tar ställning till hög servicekvalitet 

kommer således mötesplattsformen, sex regler för god service och upplevd tjänstekvalitet att styra det 

analytiska arbetet och ge svar på den ställda forskningsfrågan. 
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5. Empiri/resultat 

 
Kapitlet redogör studiens empiriska resultat. För att skapa ett strukturerat kapitel behandlas enbart de 

genomförda intervjuerna i detta avsnitt. Teoretiska kopplingar, resultat och diskussion presenteras 

således i senare kapitel. Detta kapitel delas in i olika teman där resultat från diverse intervjuer 

presenteras. Resultat från intervjuer med företag presenteras separat från privatpersoners intervjusvar 

för att skapa ett lättöverskådligt och tydligt material. 

 

 

5.1 Företagsbakgrund  

För att få insikt i hur personal inom fartygsbranschen arbetar med att skapa extraordinära upplevelser för 

konferensresenärer bygger denna empiridel på två djupintervjuer samt en mailintervju med tre skilda 

företag inom branschen, som idag erbjuder olika utbud till resenärerna. Strömma Turism & Sjöfart har 

fokus vid att erbjuda främst turister, men även konferensresenärer, en intim upplevelse med rundturer 

via buss och fartyg. Företaget finns idag i Sverige, Finland, Danmark och Norge och erbjuder liknande 

aktiviteter i samtliga städer. 

Strömma Turism & Sjöfart förknippas ofta med de gamla ångbåtarna och lägger mycket fokus på att 

marknadsföra skärgården i Stockholm som den huvudsakliga orsaken till att vilja åka med dem. De är 

även unika på grund av sin långa historia, att maten lagas ombord av en egen kock, att de har sin 

huvudsakliga punkt i skärgården samt att konferensresenärer själva kan välja att hyra ett eget fartyg 

under en kortare period. 

En intervju har även genomförts med Tallink Silja AB, vilket är ett serviceföretag som arbetar med 

passagerar– och lasttrafik på Östersjön. De erbjuder idag större kryssningar samt reguljärresor för 

privatresenärer likväl som för företagskunder (Tallink Silja, “Om Tallink Silja AB – Tallink Silja AB”, 

2014).  Där kan konferensresenärer välja mellan att åka på en 40, 23 eller 11 timmars kryssning för att 

utföra sitt möte (Tallink Silja, “Grupp– och konferensresor”, 2014). Företaget ser helst att 

konferensresenärer ägnar tid åt “hela paketet”. De arbetar aktivt för att samtligt resenärerna efterfrågar 

ska finnas ombord och erbjuder idag en mängd aktiviteter som riktar sig till privatresenärer likväl som 

konferensgäster.  

 

Det tredje intervjuade företaget i branschen, Viking Line arbetar även de aktivt för att behålla 

återkommande konferensresenärer. Idag marknadsför de sig själva genom de extra utbudsmöjligheter de 

har ombord, där en mängd olika konferensresor erbjuds till potentiella kunder. Däribland 

dagskonferenser, konferenser som involverar nöje samt en eller två dygns konferens. Viking Line 

marknadsför idag en mängd olika typer av fartygsresor, där kryssningsresorna har en central punkt. I 

dagsläget erbjuder de bland annat nöjeskryssningar, klassiska kryssningar, spakryssningar, 

familjekryssningar samt weekendresor för sina resenärer där en mängd aktiviteter erbjuds för att hålla 

sina resenärer tillfreds (Viking Line, “Kryssningar – Boka din kryssning redan idag! | Viking Line”, 

2014).  
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5.2 Konferensresenärer på fartygen 

Huvuddelen av samtliga företagens kundsegment består i dagsläget av privatresenärer, där 

konferensgäster dock ses som en viktig del för den ekonomiska inkomsten. Större konferensgrupper är 

oftast det som eftersträvas men det är också ovanligare och svåråtkomligare kunder. Samtliga företagen 

strävar därmed efter återkommande kunder i form av konferensresenärer, där bland annat Viking Line 

arbetar mycket med att försöka identifiera sina konferensresenärer samt få dem att ansluta till ett så 

kallat lojalitetsprogram, CRM–system. Lojalitetsprogrammet offererar successivt ut erbjudanden på 

resor och diverse andra förmåner gällande aktiviteter ombord på fartyget till de återkommande 

resenärerna. 

 

Vilka resenärer som åker på konferensresor varierar beroende av vilken typ av resa det handlar om. 

Kryssningar ombord på Tallink Siljas fartyg har ofta grupp– och konferensresenärer som kommer från 

samma branscher där offentlig sektor, byggföretag, skolor och sjukhuspersonal är vanliga 

konferenskunder. Utöver detta anordnar också studenter från olika högskolor och universitet resor för 

studenter och lärare. Viking Line nämner att ungefär 300 000 resenärer varje år reser med företaget i 

någon form av grupp– eller konferens sammanhang.  

 

De resor som Strömma Turism & Sjöfart erbjuder har ett tämligen annorlunda upplägg när det gäller 

konferensresenärer. Under en båt– eller busstur ligger fokus snarare på att lyfta fram sociala 

nöjesaktiviteter samt hur trivseln upplevs på väg till konferensen, snarare än att kunderna konfererar 

ombord.  

Samtliga respondenter nämner att konferensgästerna på fartygen till stor del är säsongsbundna. Detta 

innebär att företagen behöver arbeta hårt med att marknadsföra sina tjänster för att locka denna typ av 

resenärer året runt. Konferensresenärer som målgrupp är viktig för företagen i den mån att de har “två 

plånböcker”. Med detta menar Ferngren, aktör inom Viking Line, att resan redan är betald av företaget, 

vilket således innebär att företagen har ökade möjligheter att ta del av resenärens privata ekonomi. 

 

5.3 Företagserfarenhet och personalservice 
Det är en fördel att ha erfarenhet inom olika arbetsområden för att på så sätt få ökad förståelse för en 

tjänst eller produkts helhet. I intervjuerna framkommer det att de tillfrågade respondenterna har lång 

erfarenhet inom branschen och därmed även har arbetat sig uppåt inom detta verksamhetsområde. De 

har således haft möjlighet att tjänstgöra med en rad olika arbetsuppgifter, vilket bidrar till att de idag är 

goda representanter inom företagen för att tillgodose bland annat konferensresenärer på respektive 

fartyg. Ytterligare en viktig aspekt gällande turismprodukter av olika slag består av den övriga 

personalen. I och med att det är de som skapar upplevelserna ombord på fartyg är det viktigt att de också 

är kunniga, serviceinriktade och insatta i företagets grundvärden. Att ha personal som är insatta i sin 

tjänst är en grundläggande förutsättning, då de bör ha huvudansvar och kunnighet inom respektive 

område för att kunna hjälpa konferensresenärer vid eventuellt missnöje ombord. Företagen arbetar 

således med att utbilda sin personal för att skapa en högkvalitativ produkt, tjänst och service.  Detta är  

en förutsättning för att personalen ska kunna genomföra ett bra arbete där de är tillmötesgående, vilket 

är en viktig kvalifikation inom turismbranschen. 
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Utbildning mellan företagen sker någorlunda olika. Då Strömma Turism & Sjöfart till stor del är 

säsongsbaserad innebär det att en stor mängd ny personal anställs varje säsong och som måste delta i 

utbildningar för att förstå de grundvärden som företaget arbetar utifrån. Företaget menar att det är viktigt 

att utbilda personalen för att skapa en god upplevelse som är utöver det vanliga. Detta är ett uttalande 

som Hedmark, aktör inom Tallink Silja, understryker. På Tallink Silja är personalen uppdelad, det vill 

säga att de är specialiserade inom sina specifika områden för att hjälpa resenärerna på plats. Det ska 

alltid finnas en konferensvärdinna/konferensvärd som sköter sina uppgifter genom att hjälpa resenärerna 

till sitt rum, få igång alla de tekniska delarna samt svara på frågor. Enligt Viking Line är denna aspekt 

viktig för att kunna bemöta kunderna på ett proffesionellt sätt, både innan, under och efter resan. 

Kunderna ska känna sig viktiga och igenkända där målet är att företaget ska ha lyckats överträffa 

kundernas förväntningar innan de sedan kliver av fartyget.  

Tallink Silja och Viking Line är inte säsongsbaserade i den utsträckningen som Strömma Turism & 

Sjöfart och anställer inte i samma mån ny personal till företaget. Istället arbetar de till stor del med att 

utbilda den redan befintliga personalen. Hedmark nämner vidare att de under året har genomfört en stor 

utbildning för att höja servicenivån på platsen, till stor del eftersom de själva anser att det kan 

förekomma vissa språkbristningar mellan resenärer och personal. Målet är att utbilda personalen såpass 

att servicen höjs till en riktigt bra nivå. Vidare talar Anrin, VD på Strömma Seascape Tours (dotterbolag 

till Strömma Turism & Sjöfart) om att en bra nivå på upplevelsen påverkas av hur personalen bemöter 

sina kunder, det räcker inte med att endast sköta sitt jobb, utan engagemang och respekt måste vara med 

och bidra till en bra helhet. 

 
Det är i kundmötet det hela avgörs, att skapa en kundnöjdhet. Det är ganska enkla saker, det är som i all 

grundläggande kommunikation. Det handlar om respekt och tydlighet och att inte måla upp en bild som man sedan 

inte får. Att se en kund i ögonen är viktigt, att visa att man har sett dem. Detta måste man orka göra hela dagen, 

oavsett om det är kund nummer 2401 som frågar vart båten åker. Kunden måste få känna sig sedd. 

Marknadsföringen och kommunikationen av det vi erbjuder ska vara på en bra, men inte för hög nivå. Och sen ska 

man förhoppningsvis leverera lite, lite till. – Anrin, VD vid Seascape tours, Strömma Turism & Sjöfart 

För att ytterligare utveckla sig inom personalområdet arbetar i synnerhet Tallink Silja med att fokusera 

på de områden som de tror sig har en stor potential för att kunna locka nya resenärer. De har därmed valt 

att anställa en ny person som kommer att arbeta mot stora event. Fokus ligger således vid att utveckla 

personalen främst inom sitt respektive område för att uppnå hög servicekvalitet. 

 

5.4 Tjänst – och produktkvalitet 
Idag erbjuder Strömma Turism & Sjöfart främst sightseeing i form av bussar och fartyg, där även andra 

produkter och tilläggstjänster finns att komplettera resan med. 

Möjligheten att skräddarsy sin egen resa där egna behov och önskemål i bästa mån uppfylls är det som 

är vanligast förekommande för företagsresor. 

 

Strömma Turism & Sjöfart använder sig till mesta dels av transporttjänsterna, där bussarna ligger i 

fokus. Det är vanligt att företagskunder internt hyr en hel buss för att transporteras till och från sin 

konferens eller från kryssningsfartygen som lägger till i Stockholms hamnar. Även Strömma Turism & 

Sjöfarts fartyg är en eftertraktad produkt för diverse företag, där det är mycket vanligt att en hel båt hyrs 

för en tur som pågår under en kortare period. Det kan handla om att hyra en sightseeingbåt eller 

spendera tid på restaurangbåtarna som en trevlig social aktivitet bland konferensgruppen. 
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Tallink Silja och Viking Line skiljer sig från Strömma Turism & Sjöfart och har istället sin centrala 

punkt i att erbjuda tjänster utöver kärnprodukten. Det kan handla om att arrangera aktiviteter i land på 

destinationen eller att skapa en specifik upplevelse ombord på fartyget, till exempel en vinprovning. 

Både Tallink Silja och Viking Line arrangerar  även specialkryssningar med olika teman.  

I och med att produkten produceras på en “låst” plats är det viktigt att se till att det finns ett 

högkvalitativt sortiment som tillfredsställer kunderna ombord på fartyget. Det handlar om att ett flertal 

olika produkter såsom mat, shopping och att aktiviteter ska hålla en hög standard och därmed skapa en 

god helhetsupplevelse för kunderna, oberoende om det handlar om privatresenärer eller 

konferensresenärer. Samtliga respondenter arbetar därför för att kunna skräddarsy resorna till 

konferensresenärer. Viking Line nämner att de bland annat arbetar utefter en behovsanalys av kunden, 

där de tar reda på vad den potentiella resenären egentligen efterfrågar. Därefter läggs förslag som möter 

dessa behov och önskemål fram. Samma princip gäller för både Tallink Silja och Strömma Turism & 

Sjöfart som har sitt fokus vid genomförande av personalmöten. 

 

Inom fartygsbranschen är det svårt att skapa en produkt som kommer locka kunder året om, vilket 

respondenterna beskriver som en viss problematik. Kunderna är till stor del säsongsberoende och under 

vintern är det svårt att locka kunder till fartygen. Således måste företagen arbeta aktivt för att kunna 

fylla ut fartygen under lågsäsongen. Detta sker olika beroende på vilken typ av fartyg och produkt som 

erbjuds. För att locka resenärer under lågsäsongen använder sig företagen av att marknadsföra olika 

teman och aktiviteter såsom till exempel julbord. År 2013 arrangerades en julgala på en av Tallink Siljas 

fartyg som var ett mycket lyckat arrangemang dit både företagskunder och privatresenärer lockades. 

Paket– och temaresor är något som de medverkande aktörerna uppgav att de använder sig utav för att 

locka kunder, oavsett säsong. Genom att använda sig av olika teman på fartygen kommer upplevelsen 

kännas som något utöver det vanliga och kunderna får således en speciell upplevelse.  

 

5.5 Marknadsföring och samarbeten 

 

Grunden är att ha en hög kundnöjdhet. Den som arrangerar resan för sina kunder ska göra dem nöjda. Men 

sen jobbar vi också mycket med proffsbeställningar, det vill säga olika former av konferensarrangörer och 

resebyråer, så det är ju naturligtvis ett viktigt samarbete. – Anrin, VD vid Seascape tours, Strömma Turism & 

Sjöfart  

 

För att skapa en hög servicekvalitet för konferensresenärer menar intervjurespondenterna att god 

servicekvalitet bygger mycket på samarbeten mellan företag, utöver den grundprodukt fartygen 

erbjuder. Ett antal samarbeten med utomstående aktörer förekommer således för att affärs– och 

konferensresenärer överlag ska till tillgodoses på sin resa.  

De aktörer som arbetar inom besöksnäringen hjälper varandra till att skapa god kvalitet på servicen, 

vilket följaktligen bidrar till att många av de deltagande aktörerna inom branschen känner varandra 

relativt väl.  Företagen kan dra nytta av varandra för att tillfredsställa sina kunder, därmed förekommer 

samarbeten både inom och utom det egna företaget för att en god helhet ska skapas. Här kan vi 

exemplifiera det samarbete som Tallink Silja har med flygbolagen. Resenärerna har således möjligheten 

att resa med fartyg åt ena hållet för att sedan kunna flyga tillbaka. 

Företagen arbetar även med egen direktmarknadsföring riktad mot slutkunderna, där marknadsföring 

och samarbeten sker via olika arrangörer och resebyråer. 
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Eftersom huvuddelen av både Strömma Turism & Sjöfart, Tallink Siljas och Viking Lines kundgrupp 

består av privatresenärer arbetar båda företagen i dagsläget aktivt med att öka affärssegmentet. Detta 

görs bland annat genom diverse företagsutskick och aktivitet på olika mässor runt om i världen. 

Samtliga företag arbetar även med personlig försäljning, direktreklam samt marknadsföring i olika 

riktade kanaler. 

För att skapa nöjda kunder arbetar de vidare med att marknadsföra sig själva via sociala medier, då detta 

ses som en viktig del i insäljningen hos de potentiella kunderna. Strömma Turism & Sjöfart menar att 

det är minst lika viktigt att vända sig till privatresenärer som till konferensresenärer, eftersom det finns 

en stor chans att de för informationen vidare och rekommenderar en sådan resa till sitt respektive 

företag. Insäljningen sker redan vid första intrycket och handlar därefter till stor del om att övertyga 

kunden om att fartygen kommer att erbjuda resenärerna en extraordinär upplevelse. Detta görs bland 

annat genom relationsmarknadsföring. Företagen arbetar med att marknadsföra det som gör dem själva 

unika och arbetar i och med det även mycket med att skapa mervärden. För att erbjuda kunder en 

extraordinär upplevelse förser respektive företag sina resenärer med erbjudanden som nödvändigtvis 

inte ingår i den grundläggande tjänsten, det vill säga tjänster som på ett eller annat sätt är nöjesrelaterat. 

Kunderna kan välja “färdiga paket” där de kan lägga till extra tjänster utöver det huvudsakliga 

servicepaketet, utöver detta arbetar företagen i hög grad med att lyssna på sina potentiella resenärer 

gällande vad de efterfrågar. Målet är att kunna skräddarsy kundernas upplevelser i den mån som går, 

utefter dess önskemål.  

I marknadsföringen av sitt fartyg förespråkar företagen gärna sina mervärden, vad de har att erbjuda och 

vad det är som kommer göra kunderna nöjda. Dock menar de att det är en fin balans mellan att 

marknadsföra sig själva för mjukt respektive för hårt. Företagen utelämnar därför gärna detaljer gällande 

vad företaget har att erbjuda för att inte bygga upp förväntningarna för högt hos de potentiella kunderna.  

I vår marknadsföring bygger vi inte upp förväntningarna för mycket, vi talar om att så här och så här är det 

men vi kanske inte berättar det där lilla extra. Det leder till att när man väl gör den här upplevelsen hos oss så 

upplever man att “wow”. Det kan vara allt från att man ser en svan utanför båten till att man blir mottagen på 

ett väldigt bra sätt utav vår personal. – Anrin, VD vid Seascape Tours, Strömma Turism & Sjöfart 2014 

Strömma Turism & Sjöfart Turism & Sjöfart menar att marknadsföringen och kommunikationen de 

erbjuder ska hålla en bra standard, men inte på en för hög nivå. Målet är att de sedan ska kunna leverera 

lite extra. 

Företagen strävar konstant efter att bli bättre på marknaden och syftar därför till att kontinuerligt hålla 

koll på vad som händer i affärsvärlden, främst inom hotellvärlden eftersom det oftast är där resenärer 

väljer att belägga sina konferensresor. Utöver detta arbetar företagen med jämnt flödande 

marknadsundersökningar för att se vad deras kunder har varit minst respektive mest nöjda med på sin 

resa. Utefter det arbetar företagen sedan för att kunna förbättra sin tjänst ytterligare, där mest vikt läggs 

vid det kunderna har varit mest missnöjda med, likväl arbetar de även arbetar med att ytterligare 

förbättra det resenärerna redan är relativt nöjda med. 
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5.6 Företagens omvärld och problemområden 
Oavsett vilken typ av företag man talar om påverkar olika faktorer i omvärlden företaget på olika nivåer. 

Turismen anses överlag vara en bransch vilken människor är positivt inställda till, men när det handlar 

om konkreta åtgärder för att förbättra och underlätta för företag och turister kan svårigheter uppstå. 

Infrastrukturen är en avgörande faktor som påverkar Strömma Turism & Sjöfarts verksamhet eftersom 

de sysslar med transporter av olika slag. Konkreta exempel såsom att bussarna i vissa fall inte får köra i 

körfält för kollektivtrafik innebär att köer och ombyggnationer i innerstaden kan komma att påverka 

tidtabellen men också upplevelsen som helhet för konferensresenärer på fartyg. Vidare uppstår 

ytterligare svårigheter ombord fartygen, då det till exempel är svårt att mörklägga lokalerna, vilket 

bidrar till att fartygen oftare bokas av arbetsgivare för att genomföra sociala tillställningar och 

trivselaktiviteter, snarare än att de håller konferensen ombord.  

 

Hos oss kan ni inte sitta och maila hela tiden, då får ni prata med varandra istället. – Hedmark, Sale segment 

manager, Tallink Silja, 2014 

 

Citatet ovan belyser vidare hur tekniken ombord fartygen fungerar. Idag arbetar företagen aktivt med att 

försöka förbättra de problemområden som uppstår ombord fartygen. En stor problematik cirkulerar 

kring den avsedda tekniken en konferensresenär efterfrågar. I hamnar och närmare skärgården fungerar 

Internet bra ombord på fartygen, men det är längre ut till havs problematken kring bristande teknik för 

konferensresenärer uppstår. I nuläget går inte denna svårighet åtgärda. Företagen måste komma med 

innovativa lösningar för resenärerna. Representanten för Tallink Silja nämner att de istället väljer att 

fokusera sin marknadsföring till att erbjuda konferenser, vilket berör ett mer socialt plan. Mail och 

diverse andra tekniska hjälpmedel ska inte vara i fokus på en sådan konferensresa. Istället lär 

resenärerna känna sina arbetskollegor och har en trevlig stund ombord fartyget. 

Referensgruppen/kontrollgruppen menar dock att bristen på teknik fortfarande innefattar en viss 

problematik och attraherandet av kunder för företagen blir således ett svårare arbete. 

 

Fördomar gentemot fartyg och kryssningar kan också sätta käppar i hjulen när det gäller att attrahera kunder. 

Det är till exempel vanligt att kunder som har åkt på sin studentkryssning långt bak i tiden har erhållit en 

negativ syn av resande på fartyg och minns det negativa med upplevelsen. Fördomarna att det bara är stökigt 

och fest ombord kan vara svårt att få bort. – Hedmark, Sale segment manager, Tallink Silja, 2014 

 

Europa ökar överlag i popularitet och framförallt Stockholm är mycket populärt. Resandet hit har 

förändrats där nya marknader från framförallt Korea, Kina och Indien har ökat och nya möjligheter har 

uppenbarat sig. De problem som kan uppstå är att Sverige och framförallt Stockholm anses vara dyrt. 

Vidare har det i Stockholm uppstått en rörig situation med taxi där ett negativt rykte har uppstått på 

grund av att turister blir lurade och betalar överpriser för sina resor. Detta resulterar i att en vistelse 

överlag kan bli mycket dyr för turister. Infrastrukturella förändringar är viktiga faktorer som påverkar 

företagen, vilka i vissa fall kan påverkas och i andra fall är de svårare att kontrollera. Att det finns få 

direktflyg till Stockholm påverkar inte företagen direkt, men det blir överlag svårare att ta sig till 

Stockholm vilket kan påverka turismen överlag. Att Stockholm ökar i popularitet innebär att staden 

måste utvecklas för att kunna tillmötesgå och tillfredsställa de resenärer som kommer hit. En 

förutsättning för detta är att det ska finnas tillräckligt många och bra hotell. Trots att det byggs mycket 
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nya hotell består de av samma standard och är relativt höga i pris. Detta är en aspekt som på sikt kan 

komma att påverka turismen i sin helhet.  

 

5.7 Företagens framtid på marknaden 
Som tidigare nämnt ökar Europa i popularitet där bland annat Stockholm ligger i framkant. För att 

kunna tillgodose turisters och resenärers önskemål krävs det att företag av olika slag arbetar aktivt för 

framtiden och utveckling inom företaget. Konferenser måste kontinuerligt utvecklas där alla delar från 

teknik till kundservice spelar en roll för hur kunderna upplever sin resa. Det är viktigt att ha moderna 

och fräscha lokaler där nya tekniska lösningar underlättar arbetet för konferensdeltagarna. Det kan också 

vara effektivt att använda sig utav olika kreativa lösningar för att skapa lokaler som ger en speciell 

känsla där lokalerna upplevs som något utöver det vanliga.  

Vidare är det också viktigt att arbeta med nya kommunikationskanaler. Till exempel tar sociala medier 

allt större plats i dagens samhälle och är en viktig plats att synas på som företagare. Ytterligare en viktig 

aspekt inom fartygsbranschen är att ha fartyg som överlag upplevs som moderna. Förnyelser och 

renoveringar är därmed viktiga faktorer för hur modern turen upplevs.  
 

En nackdel vi har är att vi är till havs, internet funkar bra när vi ligger intill hamnen men när man har kommit 

liksom utanför skärgården och är ute till havs en bit, då funkar wifi sämre än vad vi skulle önska egentligen. 

Så det blir svårare att kolla mailen och övriga sådana delar, men vi försöker ju mycket att vända på det i 

stället [...]. Vi erbjuder sociala aktiviteter istället, men det är en klar nackdel. – Hedmark, Sale segment 

manager, 2014 

 

Eftersom fartygen för sig fram på vatten måste företagen aktivt arbeta med att ha allting samlat på 

samma plats. Därför blir kreativa lösningar på problem av stor vikt för hur företaget upplevs som helhet.  

Dock anses samarbeten mellan företag som en väsentlig del av skapandet av extraordinära upplevelser. 

Företagen arbetar med att förbättra samarbeten, såsom tillgången till diverse annan infrastuktur i 

samhället. Det måste fungera smärtfritt med flyg, buss och hotellrum för att potentiella 

konferensresenärer ska känna sig tillfreds med sin resa.   

Förutom de samarbeten som bör finnas mellan olika företag arbetar främst Tallink Silja aktivt med 

utformandet av sin marknadsföring för att de nämnda nackdelar företaget står inför inte ska bli lika 

tydliga. Istället för att marknadsföra sig själva som en plats med brist på arbetsredskap, menar de att de 

är ett fartyg som erbjuder lugn och ett ställe där man kan komma framåt i sitt arbete med sina 

arbetskollegor genom utförandet av sociala aktiviteter. 

Vidare anses marknadsundersökningar vara en viktig del i utvecklandet för företagen, där de får tips och 

råd av bland annat konferensresenärer på vad som kan förbättras i framtiden.  

 

5.8 Viktiga kvalitetsaspekter utifrån referensgruppen/kontrollgruppen  
Vid tillfrågandet av vad referensgruppen/kontrollgruppen anser är viktigt vid en konferens på fartyg 

framkommer det att samtliga respondenter i huvudsak är överens om vilka serviceaspekter som bör hålla 

en relativt hög standard för att de ska vara tillfreds med sin resa.  

När en konferensresenär beger sig på en sådan typ av resa förväntar sig samliga respondenter att 

servicen ska hålla en hög kvalitet, de menar att marknadsföringen bör stå sig hela vägen och att 

företagen de tilltror sig till faktiskt erbjuder det de utlovar i sin marknadsföring. Det är annars lätt att 

resenärerna vidtar såpass höga förväntningar av tjänsten att företagen sedan inte kan leva upp till dessa.  
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I intervjuerna framkommer det att referensgruppen/kontrollgruppen i första hand efterfrågar en 

grundprodukt, det vill säga primära medel för att grundsyftet med resan ska kunna utföras. Här 

efterfrågas arbetsrelaterade produkter, såsom material i form av papper, pennor, storbildsskärmar och 

ljudanläggningar. Referensgruppen/kontrollgruppen förväntar sig att allt det praktiska ska fungera, då de 

åker på resan med arbete som sitt huvudsyfte. I och med det blir även personalens bemötande och 

service av stor vikt för att en konferensresenär ska känna sig nöjd med sin resa.  

 

Även om det arbetsrelaterade främst anses som det mest viktiga på resan, spelar även sekundära 

attraktioner in som en viktig del för konferensresenären. I och med att resenärerna är låsta till att befinna 

sig och spendera tid på fartyget under en längre period spelar det stor roll att allt är samlat på samma 

plats.  
 

Jag skulle förvänta mig mat av god kvalitet och ett bra utbud av aktiviteter då man är låst till att spendera 

tiden ombord. Dessa är mycket viktiga för upplevelsen av resan. – Potentiell konferensresenär, 2014 

 

Citatet ovan illusterar vikten vid utbudet av sekundära aktiviteter ombord fartyget. Flertalet av de 

intervjuade respondenterna menar att eftersom de spenderar en stor av del av tiden på fartyget 

tillsammans med sina kollegor, är innovativa och roliga aktiviteter ombord av stor efterfrågan för 

resenärerna. Inom denna kategori faller kvaliteten på maten; samtliga respondenter lägger stor vikt vid 

den mat de serveras ombord. I en djupintervju framkommer det att maten tycks fylla en social 

gemenskap bland de anställda. Flertalet ser fram emot måltiderna på konferenserna och om dessa blir 

bra uppstår det också en bra stämning inom gruppen. Om det istället förekommer brister under 

måltiderna finns en risk att en viss negativitet sprids. Dålig mat är i detta fall synonymt med dålig 

stämning, vidare nämns att sämre fokus uppstår. Utöver kvaliteten på maten menar samtliga 

respondenter att de uppskattar underhållande aktiviteter på fartygen, såsom shopping och diverse andra 

aktiviteter som anordnas ombord. Både primära och sekundära attraktioner på fartyget anses således 

vara lika viktiga för hur resan ur ett helhetsperspektiv kommer att upplevas av konferensresenärer. Det 

råder delade meningar gällande boendet på fartyget, samtliga menar att hytten är viktig, men ungefär 

hälften av de tillfrågade respondenterna menar att boendet som konferensresenär inte är lika väsentligt 

som vid boende som privatresenär. 

 

Referensgruppen/kontrollgruppen tycks inte heller se några större nackdelar med att de endast är 

begränsade till att utföra aktiviteter på fartyget, utan ser det istället som en klar fördel om utbudet på 

fartyget är brett och av hög kvalitet. Fördelarna med att ha en konferens på ett visst fartyg tycks förefalla 

sig vara att en känsla av att gemenskap uppstår samt att man blir mer avslappnad ombord. Aktiviteter, 

service, mat och hytt förespråkar hur en god helhet på kvaliteten upplevs av resenärerna på fartyget, där 

respektive kategori fyller en viktig funktion för huruvida en kund kommer att vara nöjd med sin 

upplevelse eller ej. Avslutningsvis uppger respondenterna att de skulle rekommendera vänner, kollegor 

och bekanta att åka på en liknande konferensresa om deras upplevelse var positiv. Skulle resan däremot 

upplevas som negativ ur någon eller flera aspekter kommer denna negativa kritik vara det som sprids 

vidare till omgivningen.   
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6. Analys 

 
I detta kapitel lyfts det  insamlade empiriska materialet fram och sammankopplas med de tidigare 

nämnda teoretiska utgångspunkterna, ur ett analytiskt perspektiv. Först redogörs det hur aktörer inom 

fartygsbranschen tar ställning kring hög servicekvalitet för skapandet av en extraordinär upplevelse, 

där noga planering vidare diskuteras. Dessa två avsnitt har för avsikt att leda läsaren vidare till vikten 

för servicens kvalitet enligt referensgruppen/kontrollgruppen. 

 

 

6.1 Mötesplattformen: Vikten vid noggrann planering 
Att planera är viktigt i ett flertal situationer men framförallt när det gäller mötesindustrin där 

ekonomiska, fysiska och sociala förhållanden kommer att påverka den rumsliga interaktionen (Sahlberg, 

2001: 81). I och med fartygsbranschens föränderliga marknad, där bland annat säsongen starkt påverkar 

den givna kundgruppen krävs det noga planering för att skapa produkter och tjänster som kommer locka 

resenärer året om. Trots skillnaderna i utbudet mellan Tallink Silja, Viking Line och Strömma Turism & 

Sjöfart kan man även märka en del likheter, däribland att samarbeten till stor del ligger i fokus, vilket 

kan sammankopplas till organisationsnivån i Anderssons mötesplattformsmodell. Han menar att 

mötesindustrin består av ett flertal olika delbranscher som tillsammans skapar en form av 

organisationsnätverk där relationer skapas mellan de olika företagen. Vidare anses klusterbildande vara 

en viktig faktor för att branschens företag ska stimulera varandra till att bli konkurrenskraftiga 

(Andersson, 2006:60–61). I det insamlade materialet kan man utmärka att företag och personer som 

arbetar med mötesindustrin inom Stockholm arbetar nära varandra samt att de flesta aktörer inom denna 

bransch har någon form med bekantskap med varandra,  med anledning av det tidigare nämnda 

nätverket, klusterbildning. Företag inom Stockholm arbetar tillsammans för att skapa en turistvänlig stad 

trots att de är konkurrenter, detta för att ha möjlighet att kunna skapa kundrelationer inom respektive 

företag. Genom att hänvisa en resenär vidare till ett annat företag vid eventuellt missnöje minskar risken 

att konferensresenären överlag ska uppleva resan som dålig.  De intervjuade företagen har även kontor 

utomlands, vilket innebär att samarbete med kontor utomlands, likväl som utomstående företag i andra 

länder blir mycket viktigt. Omgivningen påverkar avsevärt, vilket innebär att olika företag samt 

Stockholm stad kan komma att påverka förutsättningarna som Tallink Silja, Viking Line och Strömma 

Turism & Sjöfart arbetar utefter.  
 

Detta leder oss vidare till den fysiska platsen som en viktig aspekt att se till vid tillfredsställandet av 

konferensresenärer. Utöver omvärldens påverkan på företag och på potentiella konferensresenärer anses 

den fysiska platsen, vilken resenären befinner sig i, vara en viktig del att studera för att få en relativ 

uppfattning om hur en resenär upplever en destination eller ett företag i helhet. En analys av den fysiska 

platsen yrkar således på ett företag ska ha möjlighet att skapa en så professionell mötesplats som 

möjligt. Andersson menar att det finns tre huvudsakliga aspekter, vilka är viktiga för att 

helhetsupplevelsen för kunden ska bli extraordinär. Dessa tre aspekter baserar sig i mötessyfte, basresa 

och upplevelse (Andersson, 2006:65–68). För möten som sker ombord fartyg är det därmed viktigt att 

ha samtliga tre aspekter i åtanke för att kunna tillfredsställa kunderna ur ett helhetsperspektiv. Teorin om 

den fysiska platsen yrkar på att föra fram mötesanläggningen som den viktigaste arenan för en 
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konferensresenär som därefter delas in tre faktorer: den primära arenan, den sekundära nödvändiga 

arenan samt fasta attraktioner möjlig sekundär arena (Andersson, 2006:65–68). Vid tillämpande av den 

fysiska platsen som mötesplattformen på Viking Line, Tallink Silja och Strömma Turism & Sjöfart kan 

man utmärka att företagen arbetar med ett antal faktorer för att skapa extraordinära upplevelser för sina 

konferensresenärer. Mötesanläggningen är här en central punkt, samtliga av de intervjuade företagen är 

ense om att Anderssons teori gällande de sekundära nödvändiga attraktionerna på mötesplatsen är 

viktigt. Likt Andersson menar Tallink Silja, Viking Line och Strömma Turism & Sjöfart att de aktivt 

arbetar för att skapa mervärde till sina kunder. Denna punkt är i synnerhet en viktig aspekt för att 

kunderna ska uppleva resan som unik. Företagen arbetar således med att erbjuda hög kvalitet på maten, 

ett högkvalitativt boende samt nöjen som får kunden att uppleva en minnesvärd resa. De sekundära 

nödvändiga samt de sekundära möjliga attraktionerna är de faktorer som företagen använder sig av i 

marknadsförandet av destinationen, där basprodukterna redan ses som en given del av resan. Man kan 

dock se att fartygen inte ännu lever upp till samtliga krav gällande basprodukter, där tekniken nu mer ses 

som en viktig del för en konferensresenär. Istället arbetar de för att vinkla sin marknadsföring till att de 

sekundära attraktionerna är viktigast för hur resan bör uppfattas. 

I och med de svårigheter som kan uppstå i skapandet av en professionell mötesplats krävs följakligen 

noggrann planering för att undvika att eventuella misstag och missförstånd i mötesprocessen ska inträda. 

Vilket för oss vidare till den tredje byggstenen i mötesplattformen, planeringsnivån. Denna tröskel syftar 

till en beslutsprocess där ett antal aktörer medverkar för att på sikt skapa en välutvecklad mötesindustri. 

Beslutsprocessen består av främst en långsiktig planering, där företagen även måste vara kapabla att 

hantera kortsiktiga planeringsprocesser (Andersson, 2006:71–72). I samband med detta uttalande kan vi 

karakterisera fartygen som en bransch som arbetar efter långsiktiga såväl som efter kortsiktiga 

mötesarrangemang. Företagen i fartygsbranschen syftar till att skräddarsy resor efter det kunderna 

efterfrågar. Efter möten med sina konferensresenärer startar således en planeringsprocess för hur ett 

arrangemang ska kunna växa fram som är till konferensresenärens belåtenhet. Förutom syftet att 

skräddarsy resor arbetar även företagen överlag med att försöka knyta till sig kundrelationer genom 

långsiktiga planeringsprocesser på fartygen. Andersson nämner att olika företag bör samplanera med 

varandra för att skapa en bra helhet. Denna parallell kan vi dra till fartygsbranschen som idag 

samplanerar med ett antal aktörer på destinationer både inom och utom Sveriges gränser.   

Trots att noggrann planering bör existera är det fortfarande marknadsföringen till stor del som styr 

huruvida kunder kommer att uppfatta diverse företag, vilket för oss vidare till den fjärde byggstenen i 

Anderssons mötesplattform, nämligen marknadsföringsnivån. Vid tillämpandet av denna nivå kan man 

se att samtliga av de intervjuade företagen främst riktar in sig på relationsmarknadsföring. Detta 

tillvägagångssätt styrks i marknadsföringsnivån där Andersson förespråkar relationsmarknadsföring 

snarare än massmarknadsföring (Andersson, 2006:78). Idag arbetar företagen till stor del med att sätta 

relationer i fokus för att ha möjlighet att behålla en redan befintlig kundkrets. Likt Andersson lever 

företagen efter antagandet att de lojala kunderna är de mest lönsamma resenärerna (Andersson, 

2006:78), även fast de fortfarande arbetar aktivt för att locka till sig nya kundkretser. Inom 

fartygsbranschen har det uppstått en viss säsongsproblematik, vilket innebär att marknadsföringen för 

lågsäsongen är otroligt viktig. Hur kunderna och allmänheten uppfattar ett företag kan påverka huruvida 

individer faktiskt väljer att resa med ett företag eller inte. Avslutningsvis kan både mötesplattformen 

samt den insamlade empirin framhäva vikten av noggrann planering. Oavsett om det handlar om lång– 

eller kortsiktig planering så är beslutsprocessen grunden till ett lyckat möte. Ett flertal olika aspekter av 

en resa kan påverka antingen negativt eller positivt och därmed vara avgörande för hur en resa upplevs 
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av resenärerna. Således är det relevant att följa ett arbetssätt, vilken har som målsättning att uppfylla god 

service och kvalitet i produkter och tjänster, sett ur samtliga perspektiv. Varje pusselbit i 

mötesplattformen är viktiga för att en god helhetsbild ska kunna skapas. 

 

6.2 Total servicekvalitet enligt aktörer inom fartygsbranschen 
Att ha möjlighet att erbjuda konferensresenärer ett brett utbud ombord på sina fartyg är en viktig faktor 

som de intervjuade aktörerna inom branschen styrker. Samtliga företag arbetar aktivt för att 

tillfredsställa konferensresenärernas behov och lyfta fram dessa till ytan. Strömma Turism & Sjöfart, 

Tallink Silja samt Viking Line arbetar vidare sidleds med Clarkes teori om AIDA (attention, interest, 

desiré, action) som innefattar att lojala kunder uppnås genom respekt och engagemang från personalen 

(Clarke, föreläsning, 2014). Samtliga av de intervjuade företagen strävar efter detta då en resenär 

överlag gärna väljer att använda sig av tjänsten ytterligare gånger om denne känner sig tillfreds med sin 

vistelse ombord. Tallink Silja, Viking Line och Strömma Turism & Sjöfart är tre skilda företag inom 

fartygsbranschen, men menar alla att vikt främst bör läggas vid att behålla redan befintliga kunder innan 

nya kontakter skapas och erhålls. I synnerhet Tallink Silja menar att återkommande konferensresenärer 

är ett eftersträvansvärt mål men att det uppstår problematik eftersom konferensresenärer många gånger 

ser resan på fartyget som en engångsupplevelse. Därför arbetar fartyget med att ständigt försöka 

marknadsföra nya aktiviteter för att konsumenterna ska känna sig tillfreds och vilja återkomma. 

Grönroos förespråkar att unika tjänster som innefattar hög kvalitet kommer att utmärka diverse företag 

på ett positivt plan, vilket tar sig till form genom produktion och konsumtion. Företagen arbetar med att 

kunna kontrollera tjänsten samtidigt som den konsumeras. Likt Grönroos teori om att 

marknadsundersökningar kan ha både för– och nackdelar arbetar aktörerna inom fartygsbranschen med 

att i efterhand genomföra marknadsundersökningar för att således veta vad de bör utveckla för att vidare 

kunna utlova upplevelser som är utöver det vanliga till sina konferensresenärer (Grönroos, 2008:436–

437).  

 

Teorin om att sex regler för god service bör uppnås styrks av företagen som aktivt arbetar med servicen 

på fartygen på ett flertal plan, både utifrån marknadsundersökningar, och genom egna idéer och tankar 

kring förbättringar som kan vidtas på fartyget. Grönroos berör den allmänna ansatsen och menar således 

att såväl enskilda som industriella kunder idag kräver en högre standard på tjänsteleverantörerna i form 

av att kunna erbjuda flexibla lösningar gällande diverse problem som kan uppstå på arbetsplatsen 

(Grönroos, 2008:435). Detta framkommer i det insamlade materialet av vad privatpersoner anser är en 

förutsättning gällande en konferensresa ombord ett fartyg. I dagens samhälle tar en potentiell 

konferensresenär för givet att specifika grundläggande medel på platsen ska fungera korrekt. Den 

allmänna ansatsen berör möjligheten att bland annat kunna använda sig av tekniska föremål på fartyget, 

vilket företagen i branschen i nuläget inte uppfyller bland sina krav för att en konferensresenär i flertalet 

fall ska uppleva sin resa som extraordinär. Företagen arbetar istället desto mer med att skapa en 

högkvalitativ personal. Grönroos påpekar att tekniken är viktig men att personalens engagemang 

fortfarande är i framkant för hur en konferensresenär ska uppleva en resa (Grönroos, 2008:435). Detta 

kan vi märka i och med att även företagen anammar och fokuserar på att servicen på platsen ska vara av 

hög kvalitet. Personalen utbildas och informeras om fartygens mervärde för att eventuella misstag som 

sker i serviceprocessen ska kunna åtgärdas utan att kundrelationerna ombord riskeras. Det för oss till 

teorin om att en så kallad efterfrågeanalys är av stor vikt för företagens möjlighet att kunna förutspå vad 

kunderna efterfrågar. Här bör fartygsrederierna arbeta för att inte ens minsta möjliga snedsteg ska ske i 
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tillfredsställandet av sina kunder, vilket innebär att analyser på ett flertal plan genomförs (Grönroos, 

2008:435) Förutom handlingsberedd personal påstår Chen att man bör analysera kring platsens mötes– 

och boendefaciliteter, kostnaderna samt utbudsmöjligheterna för platsen (Chen, 2006:170). Synsättet 

anammar aktörerna inom fartygsbranschen och menar således att förutom hytterna på fartyget måste de 

ha möjlighet att kunna erbjuda sina resenärer goda mötesplatser samt ett brett utbud med produkter och 

tjänster.  

 

Den andra regeln för god service syftar till att företagen bör se marknaden som en grundläggande 

utgångspunkt, det vill säga hur den rumsliga aktiviteten ser ut, hur hög kvaliteten är på maten samt hur 

hållbar destinationen är som mötesplats (Chen, 2006:170). Man kan i och med detta påstående även se 

att de intervjuade företagen kontinuerligt ser till de resurser som förekommer på den befintliga 

marknaden i ett försök att dra till sig återkommande konferensresenärer. De arbetar aktivt med att ha det 

som referensgruppen/kontrollgruppen efterfrågar samlat på en och samma plats. Företagen syftar 

därmedelst med att kunna erbjuda resenärerna en hotellvistelse ombord fartyget med hög kvalitativ mat 

och extra utbudsmöjligheter i form av uppträdanden samt dylika aktiviteter.  

Mossberg menar vidare att utvecklandet av produkter och tjänster kontinuerligt förändras i samband 

med att företagen vidtar information om kunden. Produktbegreppet anses vara flytande och grundar sig 

således i hur kunden upplever olika situationer. Likt Mossbergs teori om att företag bör fokusera på att 

anpassa sin tjänst efter kundens önskemål och behov (Mossberg, 2003:33) arbetar även Strömma Turism 

& Sjöfart, Viking Line och Tallink Silja parallellt med detta påstående, där samtliga respondenter aktivt 

strävar efter att skräddarsy resor till sina konferensresenärer. Produkten ska erbjuda nöjesinslag som 

erhåller hög kvalitet (Mossberg, 2003:33), vilket är en faktor som samtliga företagen tar hänsyn till.  

Forskare menar att det efter denna typ av efterfrågeanalys bör ske en kvalitetskontroll av tjänsten. 

Således kan man utmärka att företagen själva är ansvariga för den befintliga servicen på platsen, vilket 

de även är väl medvetna om i sin marknadsföring (Grönroos, 2008:436). Strömma Turism & Sjöfart, 

Tallink Silja och Viking Line utmärker sig själva genom att erbjuda unika tjänster med hög kvalitet till 

privatresenärer likväl som till konferensresenärer där diverse marknadsundersökningar till stor del styr 

utvecklandet av produkten. Därigenom får företagen information gällade vad resenärerna har varit minst 

respektive mest nöjda med på sin resa. Grönroos menar dock att denna typ av marknadsundersökningar 

kan ha sina nackdelar, varför företagen även bör eftersträva att ha en strukturerad och handlingskraftig 

personal, vilka kan lösa eventuella problem som kan uppstå på fartygen (Grönroos, 2008:436). Utöver 

marknadsundersökninar lägger Tallink Silja, Viking Line och Strömma Turism & Sjöfart stort fokus vid 

personalens individuella förmågor. Likt Grönroos menar företagen att det är av vikt att personalen förses 

med kunskap, färdigheter och riktlinjer för att de potentiella resenärerna ska uppleva en extraordinär 

vistelse ombord fartyget. I och med detta arbetar företagen med att utbilda sin personal, lära dem om 

fartygens mervärden samt vikten vid respekt och engagemang gentemot sina konsumenter.  

 

Den fjärde regeln för god service berör marknadsföringen för fartygsbranschen, likväl som dess 

tjänstekonkurrens (Clarke & McCleary, 1995:62). Samtliga intervjuade företag arbetar i synnerhet med 

att behålla sin redan befintliga kundkrets eftersom konferensresenärerna sägs ha “två plånböcker”, den 

del som företaget spenderar pengar på samt den privata ekonomin som konferensresenären lägger på 

extra utbudsaktiviteter ombord fartyget. Enligt teorin är kundkontakter en avgörande faktor för hur 

företagen kommer att gynnas på ekonomisk sikt i framtiden (Grönroos, 2008:436–437), något som 

Tallink Silja, Viking Line och Strömma Turism & Sjöfart tar hänsyn till i sin marknadsföring av 
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potentiella återkommande konferensresenärer. Likt Andersson menar de att massmarknadsföring är 

viktigt men att relationsmarknadsföring bör ta en avsevärt större plats i skapandet av kundrelationer 

(Andersson, 2006:26). Företagen arbetar mycket med att åka på kundmöten och därefter lägga fram 

erbjudanden till sina resenärer och skräddarsy resor med avsikt att leva upp till kundens förväntningar. 

Viking Line arbetar även med en så kallad behovsanalys, där de sammanfattar kundens förväntningar, 

tillfredsställer deras behov och arkiverar därefter konferensresenärerna in i ett så kallat 

lojalitetsprogram. Lojalitetsprogrammet har för avsikt att erbjuda resenärerna förmåner gällande resor 

och aktiviteter ombord. På detta sätt arbetar företaget för att behålla en befintlig kundkrets. 

 

Informationsteknikens betydelse i samhället växer, vilket innebär att tekniken på fartygen måste 

upplevas som god (Grönroos, 2008:438), detta kan ses som en nackdel för denna typ av bransch. I och 

med att fartygen för sig fram på längre sträckor fungerar inte tekniken på den nivå som företagen 

önskar. Detta är ett problem som de aktivt arbetar med att försöka förbättra, då de är väl medvetna om 

vad konferensresenärerna efterfrågar. De försöker i viss mån istället att vinkla sin marknadsföring, där 

de istället menar att fartygen är en plats för social interaktion utan plats för teknisk aktivitet.  

Förutom att den tekniska funktionen inom företaget bör fungera smärtfritt läggs även stor vikt vid 

organisationsstrukturen för skapandet av upplevelser utöver det vanliga (Grönroos, 2008:438–440). I 

insamlandet av empiri kan man även märka att både Strömma Turism & Sjöfart, Tallink Silja och 

Viking Line vidhåller ett antal samarbeten med diverse företag för att kunna tillfredsställa sina 

konferensresenärer. Samarbeten mellan företag måste sålunda genomföras för att en högkvalitativ 

verksamhet ska infinna sig (Grönroos, 2008:483–440). Om kundernas krav inte uppfylls kommer 

troligtvis ett annat konkurrerande företag som uppfyller kraven att kontaktas, det är därför viktigt att 

samarbetena fungerar. Det handlar bland annat om samarbeten med flyg, där resenärer har möjlighet att 

föra sig fram med båt till en destination för att sedan kort därefter flyga tillbaka. 

 

6.3 Upplevd servicekvalitet enligt referensgruppen/kontrollgruppen 
Att tillgodose sina konferensresenärer är av stor vikt för att skapa återkommande kundrelationer, men 

också för att de potentiellt kan ge företaget och resan god kritik i samtal med andra. Upplever 

konferensresenärerna resan eller produkten negativt kommer kritiken att återspegla detta, likväl som att 

de mest troligt inte kommer att återvända till samma plats ytterligare gånger. En första hands resenär är 

inte lika förlåtande och överseende med sämre service eller produkt som en resenär som reser med 

fartyg för andra gången (Kang & James, 2004:267). De medverkande aktörerna arbetar således aktivt för 

att tillgodose sina konferensresenärer genom sina givna tjänster. Enligt Grönroos består tjänstens 

kvalitet av två dimensioner, den tekniska och den funktionella, där den tekniska dimension innefattar 

vad företagen erbjuder sina konferensresenärer. Den funktionella dimensionen syftar snarare till hur den 

tekniska dimensionen faktiskt mottags och uppfattas av potentiella konferensresenärer (Grönroos, 

2008:82). I och med detta uttalande kan vi utmärka hur fartygsbranschen arbetar med den funktionella 

dimensionen som den primära faktorn för att locka återkommande konferensresenärer till fartygen. Här 

arbetar Tallink Silja och i synnerhet Strömma Turism & Sjöfart med att inte vara för överdrivna i sin 

marknadsföring, vilket gör att vi kan dra paralleller till Grönroos teori som innefattar att desto fler och 

bättre funktionella dimensioner som erbjuds, desto mer konkurrenskraftiga blir företagen på marknaden 

(Grönroos, 2008:82). Detta är ett fenomen som referensgruppen/kontrollgruppen styrker, då det 

framkommer i insamlandet av material att resenärer föredrar att bli överraskade och lägger ytterst stor 

vikt vid de sekundära attraktionerna på fartygen, snarare än den primära mötesanläggningen. 
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I och med detta kan vi se ett klart samband med Grönroos modell om total upplevd kvalitet (figur 1). 

Modellen utgår från att servicen på platsen kommer att uppfattas som god om den funktionella 

dimensionen stämmer överens med den tekniska dimensionen. Den förväntade kvaliteten hos en 

konferensresenär består således av ett antal faktorer. Den första faktorn berör 

marknadskommunikationen för företagen som omfattningsvis berör det faktum att kunden vidtar 

information om företaget genom en mängd olika kommunikations former. Här kan vi se att de 

intervjuade respondenterna menar att information från närstående och bekanta väger tyngst i valet av 

resa på fartyg och att även om direktreklam är viktigt, så har fortfarande word of mouth den avgörande 

rollen gällande uppfattning av fartygen. Företagen bör således arbeta efter 4P–modellen, bestående av 

produkt, pris, plats och påverkan för att ha möjlighet att kunna inverka på de faktorer som endast 

indirekt kan påverkas av företaget (Grönroos, 2008:262). 

Mossberg menar att företaget bör lägga störst vikt vid att försöka erbjuda resenärer extraordinära 

upplevelser väl plats, så att word of mouth i sin tur ska bli positiva (Mossberg, 2003:148). Här kan vi 

utmärka att referensgruppen/kontrollgruppen efterfrågar ett antal faktorer som bör uppfyllas för att en 

resenär ska känna sig tillfreds med sin resa. Andersson nämner tre centrala resefunktioner som bör 

uppfyllas för att skapa en god mötesplats där mötessyftet, basresan samt upplevelser ligger i fokus 

(Andersson, 2006:65–68). Även respondenterna menar att det finns olika nivåer som måste uppfyllas för 

att resan ska anses vara positiv. Trots att huvudsyftet med resan är att arbeta är det mycket viktigt att det 

finns attraktioner och upplevelser som uppfyller resenärernas vilja att roa sig. På ett fartyg är 

resenärerna fast på platsen och de sekundära attraktionerna är av stor vikt för att de ska uppleva sin resa 

som positiv. Enligt respondenterna är sekundära aktiviteter såsom maten viktig och bidrar till att skapa 

en social gemenskap. Ombord på fartyg ligger maten i fokus och det är ytterst angeläget, enligt 

respondenterna, att den har hög kvalitet eftersom den har en så pass central roll i hela konferensen. 

Vidare framkom det ur intervjuerna att även andra aktiviteter såsom nattklubb, shopping och shower är 

viktiga för hur resan upplevs överlag. Delade meningar rådde gällande hytterna som hör till Anderssons 

andra resefunktion (Andersson, 2006:65–68), det vill säga boendet, där en del av 

referensgruppen/kontrollgruppen menar att hyttkvaliteten är otroligt viktig. Andra menade att det är 

mindre viktigt eftersom majoriteten av tiden spenderas i andra lokaler, varmed boendet inte är lika 

viktigt. Totalt anser respondenterna att en konferens på ett fartyg bidrar till en känsla av gemenskap, 

framför allt eftersom alla människor är samlade på en begränsad plats där umgänget blir mycket 

närmare. Att fartygen innebär begränsat med aktiviteter ses snarare som en fördel, förutsatt att utbudet 

är brett samt består av hög kvalitet. Referensgruppen/kontrollgruppen förväntar sig ett samlat paket där 

alla tänkbara nödvändigheter och aktiviteter ska finnas ombord på fartyget. Genom att arbeta utifrån alla 

dessa kommer resenärerna också känna sig tillfreds med sin resa.     
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7. Diskussion och slutsatser 

 
Detta kapitel är avsett att presentera det resultat som framkommit under studiens gång, vilka 

återspeglas ur författarnas egna åsikter och tankar kring fenomenet. Avsnittet har för avsikt att besvara 

studiens syfte och frågeställningar som berör de kvalitetsaspekter mötesarrangörer anser är viktiga vad 

gäller fartyg som mötesarena, samt hur respektive mötesarrangör på fartygen sedan arbetar för att 

uppnå extraordinära upplevelser. Detta i relation till hur referensgruppen/kontrollgruppen tar ställning 

i frågan. 

 

 

Att skapa upplevelser är komplicerat och det finns inget konkret svar på vad företag bör erbjuda kunder 

för att de ska uppleva en extraordinär upplevelse. Varje individ uppfattar upplevelser på olika sätt och 

det är således svårt att uppfylla en större grupp med människors behov och önskemål.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur aktörer inom fartygsbranschen arbetar för att skapa 

en professionell mötesplats ombord på fartyg samt förstå vilka kvalitetsaspekter som 

referensgruppen/kontrollgruppen anser vara viktiga. Studien visar på att olika aktörer inom 

fartygsbranschen arbetar med skilda typer av kunder och således också efter varierande arbetssätt. Trots 

dessa olikheter kan man även utmärka ett antal likheter, vilka hanteras snarlikt inom fartygsbranschen 

för att attrahera konferensresenärer. Det handlar bland annat om att skapa extraordinära upplevelser i 

form av att erbjuda resenärer tjänster som är utöver det vanliga. Här kan man utmärka att aktörerna inom 

fartygsbranschen är väl medvetna om sina brister i form av otillräcklighet vad gäller bland annat 

tekniska medel på platsen, något som konferensresenärerna anser vara en grundläggande faktor för att 

de ska uppleva sin resa som bra i helhet. Företagen arbetar istället med att vinkla sin marknadsföring 

och främst föra fram de nöjesattraktioner på platsen som huvudsyftet till att resa, snarare än att 

marknadsföra fartygen som den primära mötesanläggningen för en konferensresa. Denna metod anser vi 

har både sina för– och nackdelar. Även fast det tydligt framkommer i det empiriska materialet att 

referensgruppen/kontrollgruppen lägger störst vikt vid sekundära attraktioner på platsen kan det vara en 

riskfaktor att inte nämna de brister företaget besitter. Referensgruppen/kontrollgruppen tar för givet att 

grundläggande medel för en lyckad konferens ska finnas på plats, om sålunda inte är fallet kan dålig 

stämning uppstå och word of mouth blir vidare laddad med negativ kritik.  

För att besvara studiens frågeställning, vilken syftar till att förklara hur fartygsbranschen arbetar för att 

skapa extraordinära upplevelser för konferensresenärer kan vi utmärka att aktörerna på fartygen, trots de 

brister som kan förekomma ombord, aktivt fokuserar på att försöka tillfredsställa respektive 

konferensresenär på plats. Detta sker till stor del genom relationsmarknadsföring, snarare än den 

massmarknadsföring som riktar sig till privatresenärer. Konferensresenärer är en mindre, men en mycket 

viktig del för fartygens ekonomiska inkomstkälla och det ses därför vara relevant att ha återkommande 

konferensresenärer till platsen. Hit hör sägnen att lojala resenärer är lönsamma kunder och företagen 

arbetar således till stor del med att genomföra personliga möten med potentiella konferensresenärer för 

att kunna tillgodo se dennes behov. Mötena är till för att företagen ska kunna skräddarsy 

konferensresenärens resa i den mån personalen är kapabla till. Genom att anpassa resorna efter 

kundernas efterfrågan och inte marknadsföra fartygsresorna för mycket menar företagen att kunderna 

mest troligt kommer att uppleva resan som positiv och därmed se den som extraordinär. Här anser vi att 
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det är en fin balansgång mellan att marknadsföra fartygen för lite respektive att överannonsera för 

konferensresenärer på platsen. Trots att relationsmarknadsföringen är i fokus framkommer det i det 

empiriska materialet att största delen av fartygens kundgrupp består av privatresenärer, vilka dras till 

platsen återkommande gånger utifrån reklam via massmarknadsföring. Eftersom konferensresenärerna 

är en så pass viktig ekonomisk källa anser vi därför att det är av stor vikt att ta död på myten om att 

fartygen endast är en nöjesbaserad upplevelse. 

För att skapa en större efterfrågan på fartygens produkter och tjänster anser vi att marknadsföringen 

behöver bli mer synlig även för konferensresenärer. Genom denna metod anser vi att fler företagare blir 

medvetna om vilka produkter som finns tillgängliga på marknaden. Vi tror således inte att det räcker 

med att låta kunderna hitta företaget själva, utan anser att det skulle vara givande att stärka 

marknadsföringen för konferensresenärer som kundgrupp. Vi tror därmed att informationen vi vidtagit, 

vilket visar att konferensresenärer inte är lika högt i besöksantal jämfört med privatresenärer, skulle 

kunna jämnas ut genom att stärka marknadsföringen för konferensresenärer. Dels genom 

relationsmarknadsföring, dels genom ett visst mått av massmarknadsföring.  

 

Vidare kan vi anta att marknadsföringen sätter gränsen för vilken kvalitet kunden förväntar sig av en 

produkt eller tjänst. Utifrån det insamlade materialet framgår det att referensgruppen/kontrollgruppen, 

likt personalen på fartygen lägger stor vikt vid de sekundära attraktionerna på platsen, vilka innefattar 

bland annat uppträdanden ombord, boendet samt kvaliteten på maten. Dessa olika faktorer kommer 

likvärdigt att påverka kundens helhetsintryck och följaktligen styra huruvida resan på fartyget kommer 

att upplevas som extraordinär av konferensresenären. Som tidigare nämnt arbetar de intervjuade 

fartygsaktörerna på ett sätt som skapar goda kundrelationer, genom att vara tillmötesgående och 

serviceinriktade kommer kunderna förhoppningsvis att uppskatta sin resa som extraordinär. Att aktivt 

arbeta efter en kunds förfrågningar anser vi är en mycket bra metod, givet att det finns en gräns. Denna 

gräns baseras på en balansgång där företagen bör sträva efter att utlova och uppfylla rimliga krav för att 

inte skapa falska förhoppningar. För höga förhoppningar kan leda till negativa konsekvenser, där 

kunderna upplever missnöje med tjänsten. Avslutningsvis kan vi därmed notera att företagen aktivt bör 

arbeta efter att leva upp till de löften som de har byggt upp för att på sikt kunna erbjuda 

konferensresenärer en extraordinär vistelse på sina fartyg. 
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8.  Förslag till vidare forskning 

 
Detta avsnitt för fram författarnas egna synpunkter och tankar kring hur en vidare fördjupning i det 

givna fenomenet kan ske. Här ger författarna tips på ämnesområden som vidare bör studeras utifrån ett 

bredare perspektiv samt de tillvägagångssätt som anses vara lämpliga för en ytterligare fördjupning i 

ämnet. 

 

 

Denna uppsats har undersökt professionella möten på fartyg. Ämnesområdet är relativt outforskat och 

behöver utvecklas för att öka kunskapen inom området. Studien berör ämnet relativt ytligt och fortsatt 

forskning inom området är således viktigt. Detta kan exempelvis ske genom att studera vad som skapar 

efterfrågan för professionella möten samt hur företag tar ställning till att åka på en affärsresa ombord på 

ett fartyg. Vidare kan även studier gällande hela resan som en upplevelse undersökas för att förstå vad 

som skapar ett lyckat professionellt möte.  

Studien har vidare endast berört fartyg som har sin utgångspunkt i Stockholms hamnar, vilket bidrar till 

att fortsatt forskning möjligtvis skulle kunna innefatta en jämförande studie mellan Stockholm och andra 

svenska städers hamnar för att se eventuella likheter och skillnader mellan dessa i resepektive arbetssätt. 

Vidare kan även komparativa studier med rederier både inom och utom Sverige vara intressant att 

studera för att få en inblick i hur fartygsbranschen fungerar utifrån ett globalt perspektiv. 

 

Alla dessa förslag skulle bidra till ett mer variationsrikt och utbrett forskningsfält. Beroende på om 

studierna har en kvalitativ eller kvantitativ ansats kan de tidigare nämnda förslagen genomföras med 

olika typer av metoder såsom till exempel enkätstudier eller intervjuer. Enkätstudier kan med fördel 

användas för att få en bredare insikt i hur ämnet ser ut. Det kan förslagsvis även genomföras med fler 

djupintervjuer för att skapa en utvecklad förståelse kring tankar och resonemang utifrån olika aspekter.  
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10. Bilagor 
 

Informationsmail 

Mail som skickats ut till kontaktade företag 

 

Hej, 

Vi heter Hanna Hasselgren och Mirja Nordmark och studerar på turismprogrammet på Södertörns 

högskola. Vi läser just nu turismvetenskap C och skriver vårt examensarbete som ska handla om 

professionella möten på kryssningsrederier. 

Syftet med vår uppsats är att undersöka, öka kunskap och förståelse kring hur professionella möten 

fungerar, med fokus på fartyg. Vi söker efter någon att intervjua som är insatt i kryssningsfartygen som 

mötesplats för konferensresenärer. 

Intervjuerna kommer att handla om professionella möten, marknadsföring och hur ni arbetar för att 

skapa en wow–upplevelse för konferensresenärer. 

Vi skulle önska att komma i kontakt med någon/några som är insatt i dessa ämnen. 

Uppsatsen kommer enligt tidsramen vi arbetar utefter vara färdig i slutet av maj år 2014. Arbetet 

kommer att presenteras samt förvaras Södertörns högskola men inte användas i något annat syfte. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Hanna Hasselgren och Mirja Nordmark 
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Intervjumall 

Mall som användes i utformandet av intervjufrågor till respondenter 

 

– Berätta lite om dig själv, din position och erfarenhet på företaget x. 

– Hur arbetar personalen på företag x med att sälja affärsresor? Marknadsför ni konferensresor mycket 

och är det många som reser på konferenser med er? 

– Hur arbetar ni överlag med att uppnå nöjda konferensresenärer? 

– Varför anser ni att man bör välja att åka med er som konferensresenär? 

– Skulle ni vilja expandera målgruppen konferensresenärer? Varför/varför inte? 

– Hur hanteras större grupper med konferensresenärer och deras behov, kan ett företag boka paketresor 

med andra aktiviteter än bara hyrande av konferenslokaler? Finns det specifika förfrågningar/behov som 

konferensresenärer ofta ber om? 

– De företag som åker på affärsresor med era fartyg, är de återkommande kunder? Om ja, hur arbetar ni 

för att behålla dessa kunder? 

– Är konferensresenärer/konferensgäster säsongsbundna kunder? 

– Vet ni vad konferensresenärer ägnar mest tid åt på båten? Utöver det som är arbetsrelaterat. 

– Till sist, anser du att vi har missat något eller vill du lägga till någon mer information? 

Avslutningsvis undrar vi även om du vill vara anonym eller om vi får tillåtelse att skriva ut ditt namn 

samt din position på företaget i uppsatsen? 

 



42 

 

Frågor till privatpersoner 

 

– Har du åkt på en affärs/konferensresa på ett fartyg någon gång? 

(Om nej, skulle du vilja göra det? Varför/varför inte?) 

(Om ja, hur upplevde du resan? Vad uppskattade du/vad var du missnöjd med?) 

– Vad förväntar du dig av en affärs/konferensresa på ett fartyg? Är övriga aktiviteter, mat och andra 

faktorer viktiga för hur resan som helhet upplevs? 

– Vilka fördelar anser du kan finnas med att ha möten/konferenser på fartyg snarare än i land? 

– Vad anser du är viktigt när du åker på en konferensresa? Kan du ge tre exempel och rangordna dem? 

Motivera gärna ditt svar (Till exempel, mat, hytt, shopping, service, aktiviteter, nattklubb). 

– Efter en konferensresa, brukar du/skulle du berätta om din upplevelse för vänner, kollegor och 

bekanta? Skulle du rekommendera dem/avråda dem från att åka på en konferens på fartyg utifrån din 

egna upplevelse? 

 

Tack för ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Hanna Hasselgren och Mirja Nordmark              
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Ansvarsfördelning 

Författarna till denna uppsats; Hanna Hasselgren och Mirja Nordmark, ansvarar gemensamt för 

innehållet i detta arbete. Nedan följer en lista som visar vilka kapitel som ansvaras av respektive 

författare.  
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