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En allmän trend under flera år har varit 
utvecklingen av rent digitala lösningar 
och hybridlösningar (en kombination 

av fysiska och digitala lösningar) för profes-
sionella möten. Under de senaste två åren, i 
och med den globala pandemin, har digitala 
möten i olika former förstärkts till att bli det 
vanligaste mötesalternativet och konkurre-
rar, i många fall, ut fysiska konferenser och 
möten ansikte mot ansikte.

Den här utvecklingen ställer stora krav på 
aktörer för professionella möten, att kunna 
hantera den accelererande tekniska utveck-
lingen, erbjuda en tydlig kundnytta med 
det fysiska mötet och samtidigt hantera nya 
affärsmodeller.

Utöver den större bilden av mötesindustrins 
trender är Göteborgsregionen starkt beroen-
de av sitt segment för professionella möten 
för turistintäkter, sysselsättning och 
attraktivitet.

Denna rapport är resultatet av en förstudie, 
ledd av Xperience Next vid Lindholmen 
Science Park, som syftar till att att identifiera 
riktningar, möjliga innovationsområden och 
alternativ för mötesindustrin i framtiden. 
Förstudien ska leverera en bred problembe-
skrivning av nuläget och det antagna fram-
tidsläget och dess konsekvenser för mötes-
industrin i Göteborg. Fokus ligger på möten 
/ konferenser i traditionella spannet 10-200 
fysiska deltagare, och hur dessa möten för-
väntas förändras, vilka krav det ställer på 
mötesplatser samt detta kommer att 
påverka mötesindustrin. 

Förstudien ska även ta fram förutsättningar 
för att påbörja en större studie, som even-
tuellt kan omfatta ytterligare resurser från 
projektpartner, den akademiska världen och 
andra finansieringskällor.

Förstudiens frågeställningar och underfrågor 
har varit:
• Vad kommer hända med affärsresandet i 

framtiden?
 ·  Hur många procents minskning planerar 

branschen för?  

• För de organisationer som väljer att förläg-
ga sina möten till en konferensanläggning, 
vilka krav ställs på ett sådant möte för att 
skapa bästa tänkbara förutsättningar?

 · Krav på utrymmen för själva mötet  
(lokalens utformning och tekniska förut-
sättningar, krav på tillhörande lokaler)

 · Serviceutrymmen i eller i närheten av 
konferensanläggningen (äta/dricka/vila/
umgås)

 · Krav på logi för affärsresenärer och logis-
tiklösningar till/från/runt konferensan-
läggningen 

• Hur kan olika mötesanläggningar utveckla, 
och förtydliga, sitt erbjudande för att vara  
i framkant och kunna utmärka sig i  
konkurrensen?

• Vilka nya affärsmodeller kan bli relevanta 
för mötesarrangörer i framtiden från ett 
Göteborgscentrerat perspektiv?
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1.
Metod



FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / 

Sida  5 (30)

FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / METOD

Fyra personer med centrala befattning-
ar inom besöksnäringen i Göteborg 
djupintervjuades med hjälp av en struk-

turerad frågeguide (bilaga 1). Vi ställde frågor 
om framtidens resmönster och vilka digitala/
analoga verktyg som kommer bli viktiga för 
framtidens möten. Vi ställde även frågor om 
den fysiska mötesanläggningen, såsom hur 
den kan vara utformad, vilken service den 
bör erbjuda mötesdeltagare, samt tänkbara 
kringtjänster som en mötesanläggning och 
omkringliggande partners kan erbjuda mö-
tesdeltagarna. Slutligen frågade vi hur fram-
tidens affärsmodeller i mötesindustrin kan 
komma att se ut.

Personerna som intervjuades är:
• Lise-Lotte Kolmberger, ansvarig för  

konferenser och academia, World of Volvo

• Caroline Brügge, Projektledare Utveckling 
Besöksnäringen, Turistrådet Västsverige

• Benny Karlsson, Direktör Mässor och  
Möten, Svenska Mässan / Gothia Towers

• Ann Röckert, Sälj- och marknadschef,  
Uni3 by Geely

Vardera intervju tog ca 60 minuter och  
anteckningar fördes. Vi sammanställde 
intervjuerna och identifierade teman, vilka 
presenteras i denna rapport.

Under projektet genomfördes även en av-
stämning med Göteborg & Co, för att validera 
analysen och relatera till pågående strategi-
arbete, med fokus på större möten, som leds 
av Göteborg & Co.
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2.
Bakgrund
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Dagens mötesindustri befinner sig i en 
disruptiv situation. I takt med att vi 
går mot ett mer distansbaserat  

arbetsliv kommer andelen hybridmöten (mö-
ten med både fysiska och digitala deltagare) 
sannolikt att öka. Trenden mot fler möten på 
distans kan förklaras av flera faktorer - till-
gänglighet, kostnadsbesparingar och effekti-
vitetsökning. Ökningen av antalet möten kan 
också bero på att den traditionella mötesnär-
varon spelar en allt mindre roll. I dag arbetar 
människor allt oftare hemifrån eller förlitar 
sig på virtuella arbetstagare i stället för att 
resa till en konferens.

Den ökade trenden mot digitala affärsmöten 
förändrar branschen och påverkar affärs-
modeller, ägande och lokaliseringar. Skiftet 
i preferenser mot rent digitala evenemang 
drivs av såväl professionella deltagare som 
evenemangsplanerare. Allt fler deltagare i 
affärsevenemang förväntar sig att kunna 
interagera på alla nivåer under evenemanget 
- oavsett var de befinner sig i världen vid en 
viss tidpunkt under ett möte eller en konfe-
rens. En av fördelarna med hybridmöten är 
bland annat att fler personer kan delta (både 
personligen och på distans) och att en mer 
varierad grupp människor kan delta efter-
som alla inte behöver vara på samma plats.

Samtidigt, ur ett rent Göteborgscentrerat 
perspektiv pågår det nu flera stora investe-
ringar i mötesplatser - i förberedelser, plane-
ring samt slutligt byggande. 

Mötesanläggningarna är tänkta att tillhanda-
hålla lokaler för möten, för affärsresenärer, 
där antalet deltagare kan variera från 10-600. 
Det kan också handla om att tillhandahålla 
mässor och konferenser. Aktörernas nuva-
rande affärsmodeller är i fara och de måste ta 
hänsyn till förändrade mötesmönster när de 
beslutar om framtida konfigurationer och in-
vesteringar i fysiska kontorsutrymmen samt 
om sin interna verksamhetsomvandling. 

Det professionella mötessegmentet är myck-
et viktigt för turistsektorn i Göteborgsområ-
det. Inte bara för de direkta intäkterna, utan 
också för att skapa attraktionskraft för en 

destination - vilket genererar mer traditio-
nell turism samt investeringar och en bas för 
lokal attraktionskraft. 

Det finns flera skäl till att detta är viktigt: 
• Segmentet professionella möten är ett 

segment med höga utgifter och detta har en 
spridningseffekt i hela den lokala ekonomin.

• Professionella möten är ofta bevakade av 
media, vilket kan skapa positiv publicitet 
för destinationen.

• Möten och kongresser inspirerar ofta 
människor att återbesöka en destination 
för fritidsresor.

• Att locka till sig professionella möten kan 
bidra till att skapa en kritisk massa som 
stöder utvecklingen av infrastruktur och 
andra bekvämligheter som är viktiga för 
alla typer av resenärer.

FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / BAKGRUND
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / BAKGRUND

• Möten och kongresser kan ha en positiv in-
verkan på sysselsättningen, både direkt ge-
nom arbetstillfällen i samband med själva 
mötet och indirekt genom den ekonomiska 
aktivitet som genereras av turismen.

• Möten och kongresser kan bidra till att 
diversifiera en destinations turismprodukt 
och göra den mer attraktiv för ett bredare 
urval av resenärer.

• Möten och kongresser kan föra in nya idéer 
och kunskaper till en destination, vilket 
kan bidra till att stimulera den ekonomiska 
utvecklingen.

• Möten och kongresser kan ge möjlighet att 
visa upp en destinations kultur och arv.

Den pågående utvecklingen leder till ett an-
tal obesvarade frågor. Hur kommer affärsre-
sandet förändras i framtiden och hur påver-
kar det mötesindustrins affärsmodeller? Hur 
lockar Göteborg de möten som ändå genom-
förs fysiskt? Hur ska lokaler och utrymmen 
utformas så att ett hybridmöte genomförs på 
bästa sätt? 

Foto: Göran Assner



Sida  9 (30)

3.
Resultat
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / RESULTAT

Nedan presenteras de identifierade teman som intervjuerna gav upphov till.
Förstudiens viktigaste resultat i punktform

• Framtidens arbetsliv kommer att vara en blandning av distansarbete och fysiskt arbete, 
och många möten kommer att hållas på distans eller som hybridmöten

• Mötesanläggningar kommer att behöva investera i teknik för att kunna ta emot  
hybridmöten, och de kommer att behöva ta betalt för dem

• Analog teknik kommer fortfarande att användas i någon form, men den kan komma  
att digitaliseras

• Partnerskap med aktörer i närområdet för blir allt viktigare för att kunna erbjuda  
upplevelser, mat och aktiviteter som ger något extra

• Det som gör en stad attraktiv för affärsmöten är ett vänligt välkomnande, en smidig logistik 
och ett rykte som mötesstad

• Framtidens mötesarrangörer måste definiera ett tydligt erbjudande, och välja vilken 
unikitet man vill erbjuda sina kunder - annars kommer det att vara svårt att klara den  
svåra konkurrensen

• Det kommer att behövas mer forskning om framtidens arbete och möten för att hjälpa 
branschen att anpassa sig och utvecklas.

Foto: Göteborg & Co.
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3.1
Tema: Hur kommer  
affärsresandet  
förändras i framtiden? 
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: HUR KOMMER AFFÄRSRESANDET FÖRÄNDRAS I FRAMTIDEN?

Att genomföra affärsresor och träffas, i 
större och mindre sammanhang, är en 
viktig del av en organisations strate-

giska och operativa verksamhet. De kan bidra 
till att bygga upp relationer med klienter 
och kunder och kan också vara ett använd-
bart verktyg för att skapa nya kontakter och 
nätverk. Resor kan bidra till att marknadsfö-
ra en organisations produkter och tjänster. 
Samtidigt är det även viktigt att träffas i den 
interna verksamhetsutvecklingen, allt från 
besluts- och strategimöten på ledningsnivå, 
till bredare interna kommunikations- och 
förankringsmöten.

Samtliga av de intervjuade menade att  
affärsresandet kommer minska i framtiden. 
Anledningen är introduktionen av digitala 
mötesverktyg som fungerar relativt bra för 
vissa behov, som avstämningar och infor-
mationsdelande. Det har också blivit vanli-
gare att företag och offentliga verksamheter 
instiftar policys som syftar till att minska 
affärsresandet av miljöskäl. 

Även kostnadsskäl kan åberopas som en 
anledning att minska på resandet då de se-
naste åren har visat att människor kan klara 
av att samarbeta relativt bra utan att behö-
va genomföra affärsresor. Den kommande, 
förväntade, lågkonjunkturen kan eventuellt 
fungera som en förstärkande faktor på den 
trend som redan håller på att inträffa. Dels 
genom att den i sig minskar den ekonomiska 
aktiviteten i samhällsekonomin, och dels kan 
få företagen att spara in på affärsresandet 
samt arrangemang av olika typer av möten.

Hur stor minskningen av affärsresandet 
kommer bli är dock fortfarande en obesvarad 
fråga, intervjudeltagarnas gissningar varierar 
från en halvering till en tredjedels minsk-
ning. De flesta intervjudeltagarna tror på 
“mittemellanvägen”, alltså att de möten som 
kan genomföras digitalt också kommer ske 
så framöver, medan det också kommer finnas 
ett fortsatt behov av möten där umgänge är 
en central aspekt. 

Behoven bakom sådana umgängesmöten är 
att umgås, skapa företagskultur och stärka 

relationerna mellan företagets medlemmar.

Man kommer behöva träffas ändå. Mer 
umgängesmöten än tråkmöten.

En nyckelfråga med relevans för den pro-
fessionella mötesindustrin är vilka typer av 
resor och möten som inte kommer kunna er-
sättas av digitala möten. Intervjudeltagarna 
nämnde konferenser, säljmöten och kreati-
va/problemlösande möten, samt besluts-
möten av strategisk karaktär, som tänkbara 
mötestyper som fortsatt kan driva behov av 
fysiska möten. 

En rapport från Deloitte (Caputo et al., 2021) 
från augusti 2021 bygger på en undersökning 
av 150 resechefer, chefer med andra titlar 
och “resebudgettillsyn”. Affärsresor som 
syftar till att främja kundrelationer identifie-
rades som de mest avgörande för framgång 
för affären. Dessa är även mest beroende av 
personliga interaktioner och tillit. Besök hos 
prospekt och kunder kommer att leda åter-
komsten för affärsresandet. Tekniska platt-
formar som exempelvis Teams och Zoom 
har dock lyckats övertyga företag att vara 
tillräckligt bra vid vissa typer av möten. Här 
räknar man med alla typer av interna team-
möten, ledarskapsmöten och utbildningar 
samt innehållsförmedlande konferenser. 
Slutligen nämner cheferna i Deloittes under-
sökning att hållbarhet kommer spela en roll 
för framtidens affärsresande. Nu när resan-
det börjar återkomma kommer företag ha 
uppsikt över både sitt koldioxidavtryck och 
sina resultat. Varken kostnad eller hållbarhet 
ensamt kommer sannolikt att orsaka enor-
ma reseminskningar. Tillsammans kommer 
de däremot att bromsa återkommandet av 
affärsresor eftersom många företag har både 
ekonomiska och miljömässiga motiv att 
kontrollera dessa.

Även U.S. Bureau of Labor Statistics har i 
februari 2022 förutspått att många typer av 
affärsresande kommer ersättas med digitala 
möten, men att vissa resor, som syftar till 
sälj och större konferenser kommer finnas 
kvar som tidigare (Ice & Rieley, 2022). Några 
affärsresor som förväntas försvinna nästan 

“
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: HUR KOMMER AFFÄRSRESANDET FÖRÄNDRAS I FRAMTIDEN?

helt är de som upptar en större del av dagen, 
men där själva mötet bara utgör en timme. 
Här poängteras även dessa ineffektiva resor 
som en viktig kostnadsfråga som ledningar 
kan komma att kontrollera mer. Eftersom 
många organisationer klarat sig bra med att 
ersätta vissa affärsresor med digitala möten 
menar man att finansiering av dessa resor 
inte har samma stöd.

Två trender: Bleisure och
Return to base

En artikel i Forbes (Kelleher, 2022) beskriver 
två nya företeelser i affärsresandet. “Bleisu-
re” är en blandning av affärsresande (busi-
ness) och fritid (leisure). En typisk bleisu-
re-resa kan vara en tredagars arbetsresa med 
någon dags “lek/fritid”. Det kan också vara 
en veckas semester som blir förlängd till två 
veckor där resenären tar med sig den teknik 
som behövs för att arbeta på distans den an-
dra veckan. I linje med detta visade en rap-
port från Morning Consult (Roeschke, 2022) 
att andelen tidigare frekventa resenärer som 
förväntar sig att ta en “bleisure-resa” under 
det kommande året är nästan lika stor som 
andelen som enbart kommer att resa 
för affärer.

Det här segmentet, “bleisure”, är tydligt 
identifierat som ett nytt område även i de 
tester som Göteborg & Co genomförde med 
Svenska Mässan och Mastercard under pan-
demin. Svårigheten att hålla isär de traditio-
nella resesegmenten, fritid och affär. Tren-
den skapar många nya möjligheter, men även 
utmaningar, för dagens aktörer.

En ny trend kallas också för “return to  
base”-travel. Dessa fungerar som traditio-
nella affärsresor men omvänt. I stället för att 
alla utgår ifrån ett huvudkontor för att göra 
affärer i andra städer kallas distansarbetare 
in till moderskeppet då och då. Ett exempel 
är företaget Salesforce. Företaget äger en 
ranch på 40 hektar och 140 rum som ligger 
lokaliserat nära Scotts Valley utanför San 
Francisco. Salesforce vill skapa ett nätverk 
av rancher runt om i världen. Trenden är att 
större företag är intresserade av att köpa upp 

gårdar eller hotell och arrangera sina egna 
företagsresor (Kelleher, 2022). 

Hur ser det ut för hotellen och flygbolagen? 
Hotellens omsättningar har minskat kraftigt 
under pandemin till följd av minskat affärs- 
och fritidsresande. Vid tidigare katastrofhän-
delser (t ex 9/11 och lågkonjunkturen 2008) 
har även affärsresandet återhämtat sig lång-
sammare än fritidsresor. I USA har flera stora 
hotellkedjor ansträngt sig för att svänga och 
fokusera mer på semesterresenärer (Kelle-
her, 2022). Bedömare tror även att flygbola-
gen kommer behöva anpassa sin verksamhet 
för att identifiera möjligheter och byta till 
andra rutter (ibid.). 

Den amerikanska intresseorganisationen 
The American Hotel and Lodging Associ-
ation skriver i sin årliga rapport att medan 
nöjesresandet troligen kommer återhämta 
sig till fullo under 2022 beräknas affärs-
resandet ligga betydligt under de nivåer som 
rådde före pandemin (AHLA, 2022). Detta lig-
ger i linje med intervjudeltagarnas menande.

Foto: Katja Ragnstam



Sida  14 (30)

3.2
Tema: Mötets  
utformning, innehåll 
och teknikkrav
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: MÖTETS UTFORMNING, INNEHÅLL OCH TEKNIKKRAV

Intervjudeltagarna tror att lokalerna i sig 
behöver utformas mer flexibelt än innan, 
där samma lokal kan tillhandahålla både 

styrelsesittning, småöar och klassrumssitt-
ning inför föredrag. Större lokaler kan an-
vändas som middagsrum på kvällarna om de 
inreds smakfullt. Den nya tekniken kan ock-
så innebära att alla möten inte ens behöver 
ske i en avsedd lokal; med bärbara headsets 
kan en mötesanläggning erbjuda sina gäster 
sittningar på uteplatser eller gåmöten i en 
slinga i naturen där deltagarna kombinerar 
sitt möte med frisk luft.

Idéer för en mer flexibel användning av rum-
met är bland annat att ha flyttbara möbler 
som kan ställas åt sidan för grupparbete och 
andra aktiviteter, att ha vikbara skiljeväggar 
som delar upp rummet i mindre utrymmen, 
att ha frågor på väggen som kan användas 
som startskott för diskussioner och att ha 
projektorer som kan användas på flera ställ-
en i ett rum. Färgen på väggarna, rummets 
dekoration, förekomsten av fönster och 
rummets sittplatser är andra aspekter som 
är viktiga att se över. En studie av Yekaniali-
beiglou, Demirkan & Denti (2021) visade att 
kontorsutrymmens planering och utform-
ning har effekter på både individuell kreati-
vitet och gruppkreativitet. 

Ytterligare aspekter som mötesanläggningar 
behöver beakta är utrymmen för enskilt  
arbete i det fall mötesdeltagare behöver gå 
iväg en kort stund eller arbeta före eller efter 
det planerade mötet.

Den digitala tekniken behöver vara närva-
rande och integrerad; kameror, skärmar, 
rundupptagande mikrofoner samt individu-
ella headsets nämndes som centrala tekniska 
lösningar vid sidan av den teknik som redan 
finns idag (till exempel projektor och  
högtalare). En utmaning är att se till att  
hybridmötet fungerar smidigt trots att det 
finns många felkällor, både tekniska och 
mänskliga. På den tekniska sidan är utma-
ningen att se till så att kameraflöden, del-
ningar av presentationer och ljudupptag-
ningar kommer samman så att deltagarna 
upplever en koherent helhet av bildflöden 

och hörbart ljud. Den mänskliga faktorn spe-
lar en stor roll. Människor kan befinna sig var 
som helst i rummet, tala med olika röststyrka 
och ha olika stor erfarenhet med att använda 
själva tekniken. I tillägg verkar det digitala 
mediet i sig påverka människors upplevelser 
av mötets helhet, sociala interaktioner och 
informationsutbyte.

Jag tror på hybridmöten om de är bra. 
Finns tekniken så absolut. Det är en stor 
investering, men de som gör den kan 
komma före.

De digitala verktygen behöver vara framtids-
säkra. Det finns en mängd olika digitala verk-
tyg som kan användas för möten, beroende 
på mötets syfte. Några exempel är program-
vara för telekonferenser, samarbetsverktyg 
online och digitala whiteboards. Det är vik-
tigt att välja verktyg som är framtidssäkra för 
att undvika att behöva byta till nya verktyg 
senare. Fördelarna med att använda digitala 
verktyg är bland annat att man kan få kon-
takt med personer som inte befinner sig på 
samma plats, samt att man kan spela in och 
lagra mötesinformation för senare referens. 
Nackdelarna är risken för tekniska problem 
och att alla måste känna sig bekväma med 
den teknik som används. 

På den exotiska sidan av den digitala tekni-
ken så finns fortsatta funderingar om hur 
virtuell verklighet (VR) och virtuella avata-
rer kan användas i digitala möten. Virtuella 
avatarer kan exempelvis vara skärmar på 
hjul, som representerar en virtuell deltagare 
fysiskt i rummet, och som kan styras av del-
tagaren. Virtuell verklighet är ett annat out-
forskat område. Företag som Meta, Apple och 
Valve gör för närvarande stora satsningar på 
tekniken och ser det som ett framtida tillväx-
tområde. Det finns dock fortfarande många 
frågor om tekniken kommer fungera som 
tänkt, bland annat om det egentligen tillför 
något mervärde att genomföra ett möte i en 
virtuell värld, samt teknikens bekvämlighet.

“
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: MÖTETS UTFORMNING, INNEHÅLL OCH TEKNIKKRAV

Analog teknik lever kvar
Bara för att möten digitaliseras betyder det 
inte att de gamla analoga verktygen försvin-
ner. Intervjudeltagarna menade att det fort-
satt kommer finnas behov av whiteboards, 
papper och penna och post-its i mötesrum-
men. Det är inte troligt att papper och pen-
na kommer att försvinna helt, men de kan 
komma att användas i mindre utsträckning i 
framtiden när digitala verktyg blir allt vanli-
gare. Penna och papper kan fortfarande an-
vändas för anteckningar, brainstorming och 
andra ändamål. Möten i kreativa workshops 
kommer sannolikt att fortsätta, eftersom de 
ger människor möjlighet att interagera och 
skapa nya idéer. Fördelarna med att använ-
da penna och papper är bland annat att man 
snabbt kan anteckna idéer och att man lätt 
kan dela idéer med andra. Nackdelarna är att 
papper kan komma bort och beroende på mö-
tets karaktär behövs sammanställas efteråt.

Ett case för analoga möten: media 
richness theory
Intervjudeltagarnas spådomar om att vissa 
möten fortfarande kommer att hållas in situ 
har mycket att göra med en inflytelserik teori 

som söker förklara hur olika mediatyper på-
verkar interaktionerna och innehållet i själva 
kommunikationen människor emellan.

Media richness theory hävdar att använd-
ningen av rika medier (så kallade rich  
medias; personlig kommunikation, video-
konferenser) är att föredra framför magra 
medier (så kallade lean medias; e-post, text-
meddelanden) när uppgiften är komplicerad 
och kräver en hög grad av kommunikation. 
Teorin har använts för att förklara varför  
interaktioner ansikte mot ansikte ofta före-
dras framför andra former av kommunika-
tion, även när dessa andra former kan vara 
mer bekväma.

Teorin föreslogs först av Daft och Lengel 
1986. Teorin har utökats och förfinats under 
årens lopp, men den grundläggande förut-
sättningen är densamma: att rika medier är 
effektivare än magra medier för komplexa 
uppgifter.

Det finns ett antal skäl till att rika medier är 
effektivare än magra medier. Rika medier 
möjliggör omedelbar återkoppling och inter-
aktion, vilket är viktigt för komplexa upp-
gifter som kräver kommunikation fram och 
tillbaka. Rika medier ger också fler kontextu-
ella ledtrådar, t.ex. kroppsspråk och ansikts-
uttryck, vilket kan bidra till att underlätta 
kommunikationen. Slutligen är rika medier 
mer engagerande och minnesvärda än enkla 
medier, vilket kan vara viktigt för uppgifter 
som kräver stor uppmärksamhet.

Även om media richness theory är till hjälp 
för att förstå varför interaktioner ansikte mot 
ansikte ofta är att föredra, är det viktigt att 
komma ihåg att det finns omständigheter 
där lean media kan vara mer effektivt. Om 
den aktuella uppgiften till exempel inte är 
komplex och inte kräver rika interaktioner 
deltagarna emellan kan mager media vara 
tillräckligt. Vidare, om de inblandade parter-
na inte känner varandra eller om det finns 
tidsmässiga eller geografiska begränsningar 
som förhindrar personlig interaktion kan 
mager media vara det bästa alternativet.
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Tema: Service på  
mötesanläggningen 
samt i närområdet
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Vilka serviceinnovationer kan bli  
intressanta i den nya hybridtillvaron? 
Konferensanläggningar kan hjälpa 

sina kunder att lyckas med sina möten  
genom att erbjuda en rad olika tjänster. 
Dessa tjänster kan vara att hjälpa till med 
planeringen och organiseringen av mötet, 
tillhandahålla en adekvat fysisk och digital 
plats för mötet och tillgodose deltagarnas 
behov av bekvämligheter. Genom att tillhan-
dahålla dessa tjänster kan konferensanlägg-
ningarna bidra till att mötet blir en framgång.

Intervjudeltagarna menade att ett utveck-
lingsområde för konferensanläggningar 
är att erbjuda hjälp i själva planeringen av 
kundens möte - att fungera som en partner 
i mötets utformning och erbjuda råd och 
lösningar. Mötesdeltagarna behöver några 
viktiga saker för att få en lyckad upplevelse. 
För det första måste de känna till mötets 
tema och mål. Detta hjälper dem att fokusera 
sin uppmärksamhet och förbereda sig för 
mötet i förväg. För det andra måste deltagar-
na ha en god förståelse för mötesformatet. 
Kreativa workshops, teambuildingövningar 
och andra aktiviteter kan växa som teman 
för framtidens kunder till mötesanläggning-
arna. Dessa aktiviteter kan hjälpa mötes-
deltagarna att knyta band till varandra och 
bygga relationer. Här finns en möjlighet till 
tjänsteinnovationer, till exempel att erbjuda 
en personlig service kring hur ett möte kan 
planeras och vilken teknik som kan fungera 
som faciliterande för mötets syfte och mål. 
Konferensanläggningarna kan även ingå i 
partnerskap med andra aktörer, exempelvis 
processledare som kan komma in och leda 
vissa delar av mötet. Värdegrundsarbete, 
teambuilding, konflikthantering, problem-
lösning eller kreativa möten fordrar olika 
processer och verktyg. En intervjudeltagare 
menade att en sådan service skulle avlasta 
den eller de personer som bokar mötet och 
skapa mervärde.

Det hade varit häftigt om anläggning-
arna frågar vad företagens syfte och mål 
är med mötet. Ge råd och feedback, till 
exempel kring hur de ska utforma sin 
kreativa workshop.

Minnesvärda möten
Ytterligare ett sätt att erbjuda mervärde är att 
göra själva mötet mer minnesvärt för delta-
garna genom att skapa en unik upplevelse. 
Detta kan göras genom att införliva element 
som vanligtvis inte förekommer på möten 
och konferenser, t.ex. interaktiva aktivite-
ter, intressanta platser och ovanlig catering. 
Genom att göra detta kommer deltagarna 
att vara mer benägna att komma ihåg mötet 
och den information som presenterades. 
Dessutom kan mötesanläggningar göra sina 
konferenser mer minnesvärda genom att ge 
deltagarna souvenirer eller gåvor som de kan 
ta med sig hem. Detta kan bidra till att skapa 
ett bestående intryck av konferensen och 
själva anläggningen. 

Skicka kaninöron till deltagarna innan 
konferensen ska ske så att deltagarna 
minns mötet mer. Göra mötet levande.

Partnerskap ger mötesanläggningarna 
förutsättningar att bredda erbjudandet
En förutsättning för att skapa intressanta 
och minnesvärda möten är att anläggning-
arna ingår i partnerskap med aktörer i när-
området runt omkring anläggningen för att 
erbjuda en helhetslösning kring vad delta-
garna gör både på dagarna och kvällarna. 
Dessa partners kan exempelvis vara upple-
velseaktörer, restauranger, eller hälsoinrikta-
de aktörer (gym, friluft). Intervjudeltagarna 
menade att det är viktigt att aktiviteterna är 
utformade så att gruppen behålls intakt, det 
vill säga utan att personer sprids överallt. 

FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: SERVICE PÅ MÖTESANLÄGGNINGEN SAMT I NÄROMRÅDET

“

“

Foto: Jonas Ingman
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: SERVICE PÅ MÖTESANLÄGGNINGEN SAMT I NÄROMRÅDET

Mötesanläggningar kan göra sina möten mer 
minnesvärda för deltagarna genom att 
hålla evenemanget på en intressant eller 
unik plats alternativt bygga upp en unik 
mötesplats för det specifika mötet. Detta kan 
bidra till att göra mötet mer visuellt tilltalan-
de och spännande för deltagarna. Dessutom 
kan det också bidra till att deltagarna känner 
sig mer engagerade i evenemanget. Några 
exempel på intressanta platser, miljöer, som 
kan användas för en konferens är följande:

• En historisk byggnad: Att hålla hela eller 
en del av mötet i en historisk byggnad kan 
göra den intressant och spännande för del-
tagarna. Dessutom kan det hjälpa deltagar-
na att känna sig viktiga och relevanta.

• En ovanlig plats: Att hålla mötet på en ovan-
lig plats, t.ex. ett museum eller ett konstgal-
leri, kan bidra till att göra evenemanget mer 
visuellt tilltalande och spännande.

• En plats utomhus till exempel i en park 
eller på en strand, kan bidra till att göra 
evenemanget mer avslappnat och trevligt. 

• Kundanpassad möteslokal: Att ha förutsätt-
ningar att bygga om mötesmiljön helt efter 
kundens, och mötets temas, behov. Skapa 
en unik upplevelse där man kombinerar 
det kundunika med värdet som Göteborg, 
och mötesmiljön, bidrar med.

Mötesanläggningar kan också göra sina  
arrangemang mer minnesvärda för delta-
garna genom att införliva ovanlig eller unik 
catering i evenemanget. Några exempel är: 

• Catering från en restaurang som serverar 
lokal mat kan göra mötet mer minnesvärt 
för deltagarna och bidra till att stödja den 
lokala ekonomin.

• Catering med ett tema: Mötesanläggning-
arna kan välja ett tema för catering som 
matchar konferensens övergripande tema. 
Detta kan bidra till att göra mötet mer 
samman  hängande och spännande för  
deltagarna.

• Catering med en twist: Mötesanläggning-
arna kan ta in en twist i sin catering, t.ex. 
genom att servera traditionella rätter med 
en ovanlig twist eller genom att erbjuda en 
unik matupplevelse. 

Grundbehoven är fortsatt viktiga
Vid sidan av nya typer av service menade 
intervjudeltagarna att det fortsatt kommer 
vara viktigt att konferensdeltagarna får sina 
grundbehov uppfyllda. Ett viktigt sådant 
behov är att deltagarna känner en trygghet 
genom hela processen, från det att mötet bo-
kas till dess genomförande. På frågan om vad 
som skulle göra deltagarnas upplevelse av att 
boka eller delta i ett möte bättre svarade de 
intervjuade att öppenhet, kommunikation 
och vägledning från konferensanläggningar-
na är nyckelaspekter som ingår i god service. 
Deltagarna vill veta vad de kan förvänta sig, 
vad som ingår i ett konferenspaket och vad 
som inte ingår, och de vill hållas uppdatera-
de om eventuella förändringar.

Konferensanläggningarna kan förbättra sin 
service när det kommer till att tillhandahålla 
tjänster som gör bokningsprocessen smidi-
gare och vistelsen bekvämare. Det behöver 
finnas personal på plats som vägleder delta-
garna i praktiska frågor (var man parkerar, 
hur man hittar i lokalerna, etc.) och som ser 
till att tekniken fungerar som tänkt. Persona-
len kan även ge information om konferens-
lokalen och det omgivande området, eller 
hjälpa till att ordna transport för deltagarna.
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3.4
Tema: Vad gör  
städer attraktiva för 
affärsmöten?
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: VAD GÖR STÄDER ATTRAKTIVA FÖR AFFÄRSMÖTEN?

Det finns många sätt för städer att locka till sig affärsmöten, såväl inhemska som inter-
nationella. Intervjudeltagarna menade att mötes- och konferensanläggningarna bör 
sammantaget en mängd olika alternativ för själva mötet, såväl som boendealternativ 

som passar alla budgetar. Ett annat sätt är att erbjuda ett brett utbud av underhållning och 
fritidsaktiviteter för att hålla deltagarna underhållna under vistelsen.

Städerna bör också marknadsföra sig själva som säkra och välkomnande platser att besöka. 
De bör ha en bra transportinfrastruktur så att deltagarna lätt kan ta sig runt, och de bör ha ett 
bra utbud av restauranger och barer för att tillgodose alla smaker. Affärsmöten hålls allt oftare 
i städer med ett gott rykte för affärer och turism. Städer som har ett gott rykte som affärscen-
trum har större sannolikhet att locka till sig affärsmöten.

Slutligen bör städerna se till att de har ett bra utbud av attraktioner och aktiviteter så att  
delegaterna har något att göra på fritiden. Genom att erbjuda ett heltäckande paket kan 
städerna locka till sig internationella affärsmöten och se till att deltagarna får en trevlig och 
produktiv vistelse.

Foto: Turistrådet Västsverige
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3.5
Tema: Framtidens  
affärsmodeller för  
mötesindustrin
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / TEMA: FRAMTIDENS AFFÄRSMODELLER FÖR MÖTESINDUSTRIN

Det finns många möjliga affärsmodeller för mötesanläggningar i framtiden. 

En stor utmaning är hur man skall ta betalt för hybridmöten i framtiden. Om ett traditionellt 
möte med 50 deltagare är på plats så ställer det stora krav på mötesrum och övernattnings-
möjligheter, samtidigt ger det stora intäkter kring hela arrangemanget och bidrar till ekono-
miska effekter även bredare.

Ett motsvarande hybridmöte, med 20 på plats och 40 digitala deltagare, har en helt annan 
kalkyl och ställer till stora utmaningar för mötesanläggningen, i synnerhet om man inte tar 
relevant betalt för de digitala deltagarna.

För att hantera dessa förändringar arbetar olika anläggningar med en mängd olika insatser. 
Några kan välja att fokusera på att tillhandahålla en plats för konferenser och möten, medan 
andra kan gå över till att tillhandahålla en mer omfattande tjänst som inkluderar catering, 
logi och evenemangsplanering. Vissa företag kan välja att specialisera sig på en viss typ av 
konferens, t.ex. företagskonferenser eller akademiska konferenser, medan andra kanske strä-
var efter att vara mer allsidiga. I intervjuerna nämns att anläggningarna kommer behöva ta 
betalt av kunderna även för de deltagare som deltar i mötet på distans. 

Foto: Peter Kvarnström
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4.
Slutsatser
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FRAMTIDENS PROFESSIONELLA MÖTEN / SLUTSATSER

De olika teman som har beskrivits 
ovan visar på trender, möjligheter 
och utmaningar för Göteborgsregio-

nens mötesanläggningar, idag och imorgon. 
Framtiden bär med sig en förväntan på färre 
affärsresenärer för en lång tid framöver, vil-
ket ökar både den lokala och internationella 
konkurrensen. Kundernas beteende har 
förändrats, med krav på hybridmöten och 
upplevelser vid sidan om själva mötet, vilket 
ställer krav på nya typer av kundsegemente-
ringar och andra krav på mötesmiljöer.

Identifiera ett unikt erbjudande
En tydlig slutsats av den föreliggande studien 
är vikten för mötesanläggningar att identi-
fiera sitt eget tydliga erbjudande och visa sin 
särprägel jämfört med andra aktörer i indu-
strin. Sannolikt kommer inte en trevlig miljö, 
med bra teknik och möjlighet till god avkopp-
ling fullt ut att räcka konkurrensmässigt.

För att hantera dessa förändringar krävs stra-
tegiska vägval av de olika anläggningarna. 
De generella trender som kan ses är en tyd-
lig skiftning, för många hotell, från affär till 
fritid eller “Bleisure”-segmenten, eller mer 
flexibla anläggningar för att snabbare hante-
ra skiften i konjunktur och kundbeteende.

Om vi ser på de aktörer som intervjuats så 
ser vi två tydliga val, i olika grader av 
genomförande:

• Fokus på internationella premiumsegmen-
tet och stora möten

 · En av aktörerna har sett utvecklingen  
under en period och tydligt valt att foku-
sera sin strategi med några tydliga  
inriktningar:

 · Internationella mötesdeltagare primärt 
från den privata sektorn

 · Premiumerbjudande med exklusiva 
upplevelser i närhet till mötet

 · Storleksordningen 300-600 deltagare 

 · Fokus på det fysiska mötet, men samti-
digt tekniskt ledande 

• Kreativa möten med potential för innova-
tionshöjd

 · En annan av aktörerna är en del av en 
mycket innovativ miljö, och delar lokaler 
med en större mängd internationella och 
innovativa aktörer. 

 · Inriktningen framåt bygger i stor ut-
sträckning på att bygga varumärket ba-
serat på den innovativa miljön, men man 
börjar även utveckla ett erbjudande med 
sin bas i kreativitet / innovation:

 · Fysisk miljö
 · Tillgång till inspirationstalare, närhet 

till innovationsmiljöer
 · Funderar över på att erbjuda proces-

stöd, metodstöd, facilitering och möj-
lighet till att utveckla den fysiska mil-
jön för att stötta en, eller flera, kreativa 
metoder/processer

Vikten av strategiska vägval
för mötesanläggningar
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Samverka kring specifika  
marknadsnischer
En annan slutsats är att aktörerna i Göte-
borgsregionen troligtvis kan stärka sin posi-
tion genom att utveckla en samverkan kring 
specifika marknadsnischer. Den grundläg-
gande principen för denna samverkan är att i 
första hand locka mötesdeltagare till staden, 
i andra hand konkurrera om dem. Mark-
nadsnischerna kan exempelvis handla om 
akademiska konferenser, innovations- eller 
kreativa konferenser, eller upplevelsebase-
rade nischer (till exempel underhållning och 
samverkan med Liseberg, eller vistelser 
i skärgården).

• Skapa segment som riktar sig till tydliga 
marknadsnischer

• Nationell och internationell kommunika-
tion av segmentens erbjudande

• Med ett “bleisure”-perspektiv kan sam-
verkan och partnerskap skapas med andra 
aktörer som erbjuder mat och upplevelser. 
Upplevelser som i sig kan fungera för att 
attrahera möten till Göteborg och stärka 
hela regionens attraktionskraft. 

Hybridmöten är fortfarande ett 
frågetecken
Det råder en stor oklarhet kring kommersi-
ella hybridmöten. Frågan är om de kommer 
överleva med tiden och i sådana fall hur de 
bör utformas. Ett problem är exempelvis 
att hybridmöten till stora delar handlar om 
envägskommunikation och att tekniken i 
nuläget är begränsande för att få till ett möte 
där kommunikationen flyter obehindrat 
mellan det analoga och det digitala planet. 
Hybridmöten ökar även komplexiteten i hur 
ett givet möte ska planeras och genomföras 
beroende på vilken teknik som råkar finnas i 
möteslokalen. Hur affärsmodellen ska läg-
gas upp kring ett hybridmöteserbjudande är 
också i nuläget oklart.

Return to base kan vara en trend
En möjlig framväxande möjlighet för aktörer 
i Göteborgsregionen är att ta en roll i “Return 
to base”-logiken. Denna trend har vi inte sett 
i större skala i Norden ännu. Det finns dock 
många frågetecken ännu: kommer logiken 
att ge förväntade intäkter, hur “privat” behö-
ver en sådan miljö vara och vilka företag kan 
vara intresserade? 
• Här ser vi ett behov från ett Göteborgsper-

spektiv av att öka kunskapen kring “Return 
to base” logiken och hur denna kan stärkas 
bland regionens företag.

En aspekt på “Return to base”-logiken att 
beakta är att digitaliseringens utveckling 
möjliggör större förutsättningar för distans-
arbete och en mindre närvaro på kontor och i 
gemensamma arbetsmiljöer. En sannolik ut-
veckling är då att många arbetsplatser kom-
mer att öka fokus på flexibla arbetsmiljöer, 
färre fysiska arbetsplatser och både färre och 
mindre egna konferensrum. I vissa segment 
kan det innebära en större efterfrågan på 
nya miljöer för dagkonferenser, där endast 
ett fåtal samtidigt kräver övernattning. Om 
man ser att samma förväntningar på uniki-
tet, kundanpassning, enskildhet och exklu-
sivitet sker här som i de tidigare trender som 
beskrivs, kan det öppna möjligheter för nya 
erbjudande att utvecklas över tid.

Foto: Tina Stafren
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Behov av mer kunskap och insikt 
Den här korta förstudien har ökat insikten 
om komplexiteten kring professionella 
möten och de krav som ställs på branschen 
- baserat på snabb digitalisering, ökat håll-
barhets- och kostnadsfokus samt stora för-
väntningar på de konferenser / möten som 
genomförs. Detta i en affärsmiljö där sanno-
likt mängden affärsresande minkar starkt.

Behovet för de enskilda aktörerna att utveck-
la sitt erbjudande / unikitet, samtidigt som 
samverkar och både kompletterar och för-
stärker det samlade erbjudande ställer stora 
krav för att fortsatt vara framgångsrika.

För Göteborgsregionens aktörer är det 
väsentligt att fortsätta ligga i framkant, 
utveckla destinationens förutsättningar och 
lära av varandra.

Ett möjligt nästa steg är att initiera ett nät-
verk, med berörda aktörer inom ekosystemet, 
för att gemensamt öka kunskap genom 
internationella utblickar och djup kund- och 
marknadsförståelse. I detta arbete bör även 
akademin samt lokala, regionala och natio-
nella branschaktörer engageras, till exempel 
Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet 
och Visita.

29 augusti 2022
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Intervjuguide
• Vad saknar du själv för kunskaper och insikter om framtidens möten?

• Vad tror du om framtidens resmönster när det kommer till affärsresor där syftet är att  
mötas? Hur många procents förändring i ökning eller minskning skulle du uppskatta?

• Hur stor andel av alla affärsmöten kommer att vara hybridmöten, alltså möten där det finns 
deltagare på plats och på digital länk?

• Vilka digitala verktyg kommer bli viktiga i framtidens möten?

• Vilka analoga verktyg kommer vi fortsätta använda i framtidens möten?

• Vilka kringtjänster kan en mötesanläggning erbjuda de som kommer dit för att  
ha affärsmöten?

• Vilken service runt omkring mötet (i eller omkring anläggningen där mötet tar plats) tror du 
kommer bli viktigt framöver?

• Hur kommer mötesanläggningarnas affärsmodeller förändras i framtiden?




