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Sammanfattning 
 
Utländska besökare i Sverige spenderar lika mycket som vad landet får in genom att exportera 
personbilar. Dock är det en liten summa vid en jämförelse med många andra länder och den 
svenska turismbranschen kan sägas ha stor potential att växa i landet.  
 I det här arbetet har jag sett till den inkommande turismen i vad man kallar MICE-sektorn1. 
Metodmässigt kombineras ett enkätutskick till reseagenter i Holland och Belgien med besöksin-
tervjuer med företrädare för den svenska näringen. Det resultatet stärks sedan med teorier och 
sekundärdata i form av rapporter och artiklar. Allt för att finna trender i hur framtidens inkom-
mande MICE-resenär i Sverige ser ut och vilka krav de kommer att ställa. 
 Man kan tydligt se att innehållet i ett arrangemang blir allt viktigare och man värdesätter sin 
tid mer och mer. Inför en resa tar man viss hänsyn till hur säker en destination är och man vill 
att allt ska fungera under resans gång. Imagen kring en destination eller ett arrangemang betyder 
mycket för den upplevda kvaliteten. Ett sätt att påverka imagen är genom det värdskap man er-
bjuder på olika servicearenor. Det är viktigt att skapa en god relation med kunden liksom övriga 
intressenter. Framtidens kund förutsätter att man hittar mer än bara information på en hemsida. 
Man vill kunna interagera och bl.a. finna bokningsbara produkter.  
 Turismbranschen växer allt mer och har i vårt land stort potential att växa snabbt den när-
maste tiden om man går tillväga på rätt sätt. Undersökningen visar att det krävs att man utveck-
lar de tjänster man erbjuder och nyttjar de nätverk som finns samt skapar nya.  
 
 
 
 
Nyckelord: 

tjänst, kvalitet, trend, image, värdskap, relationsmarknadsföring, turism, MICE

                                                      
1 MICE är det segment inom turismnäringen som innefattar mötes-, belönings-, kongress-, konferensresor 
samt events. En närmare förklaring av marknadens uppdelning kommer i avsnitt 1.1.1 



6 



7 

Innehåll 
Begreppsordlista..........................................................................................................................9 
1 Inledning............................................................................................................................11 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 11 
1.2 Problemdiskussion och avgränsningar ............................................................................ 13 
1.3 Problemformulering ........................................................................................................ 14 
1.4 Syfte ................................................................................................................................ 14 

2 Metod ................................................................................................................................15 
2.1 Tillvägagångssätt............................................................................................................. 15 
2.2 Undersökningsmetod....................................................................................................... 15 
2.3 Enkät................................................................................................................................ 16 
2.4 Intervjuer ......................................................................................................................... 19 
2.5 Metodsammanfattning..................................................................................................... 20 

3 Teorier och begrepp...........................................................................................................21 
3.1 Tjänsten ........................................................................................................................... 21 
3.2 Relationsmarknadsföring................................................................................................. 23 
3.3 Omvärldsanalys ............................................................................................................... 25 
3.4 Begreppssammanfattning ................................................................................................ 26 

4 Trender kring inkommande MICE-turism.........................................................................27 
4.1 Respondenter ................................................................................................................... 27 
4.2 Branscher......................................................................................................................... 27 
4.3 Risktänkande ................................................................................................................... 28 
4.4 Resmål ............................................................................................................................. 30 
4.5 Resans innehåll................................................................................................................ 31 
4.6 Marknadsföring ............................................................................................................... 32 
4.7 Ytterligare trender ........................................................................................................... 34 
4.8 Empirisk sammanfattning................................................................................................ 35 

5 Slutsatser och rekommendationer .....................................................................................37 
5.1 Värdskap.......................................................................................................................... 37 
5.2 Image............................................................................................................................... 38 
5.3 Säkerhet ........................................................................................................................... 39 
5.4 Innehåll............................................................................................................................ 39 
5.5 Relationer ........................................................................................................................ 40 
5.6 Tekniska lösningar .......................................................................................................... 40 
5.7 Avslutande ord ................................................................................................................ 41 

Källor.........................................................................................................................................43 
Bilaga 1. Enkät 
Bilaga 2. Intervjuguide svenska aktörer 



8 

Förord 
 
För ett år sedan började den nya magisterutbildningen Creative Business Management. En av 
studenterna var jag och det är jag mycket glad för. Det senaste året har varit fullt med intryck 
och inblickar i en mängd olika branscher som alla kan samlas under begreppet upplevelsesek-
torn. 
 I mitt examensarbete valde jag att se till inkommande turism. Sverige är ett fantastiskt land 
som fler skulle kunna uppleva genom en tydligare bearbetning från alla aktörer. Jag hoppas att 
den här uppsatsen ska kunna ge nya infallsvinklar och tankar i det arbetet för både uppdragsgi-
varen och övriga aktörer. 
 Slutligen vill jag rikta ett tack till alla som hjälpt mig på vägen, inte minst Scandinavian  
Image, Leif Sanner och samtliga respondenter. 
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Begreppsordlista 
 
DMC 
En lokal partner för en utländsk reseagent vid planeringen av ett arrangemang. Förkortningen 
står Destination Management Company. 
 
FAM-trip 
Står för Familiarization Trip och är ett arrangemang då agenter och journalister etc. bjuds till en 
destination av de lokala aktörerna för att få uppleva platsen eller tjänsten med egna ögon. 
 
High-tech tjänst 
Tjänst som utmärks av tekniska lösningar. 
 
High-touch tjänst 
Tjänst som utmärks av personlig kontakt. 
 
Incentive 
Belöningsresa som helt eller delvis finansieras av ett företag för anställda och eller kunder. 
 
MICE 
Det segment inom turismnäringen som innefattar mötes-, belönings-, kongress-, konferensresor 
samt events. Ordagrannt står förkortningen för Meetings, Incentives, Conferences eller Conven-
tions samt Exhibitions eller Events.  
 
Word of mouth 
Imagen kring ett företag eller en tjänst som sprids människor emellan. 
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1 Inledning 
 
Turismnäringen sägs vara den tredje största näringen i världen och har en snabb tillväxttakt. 
Världen består allt mer av nätverk och olika näringar påverkar varandra bl.a. när en resenär 
köper tjänster och varor från många olika aktörer på sin resa. 
 Vad händer i den här branschen just nu? Den här rapporten tar upp några av trenderna som 
kommer och analyserar dessa närmare. Nedan ges först en bakgrund till branschen, MICE-
sektorn och en problemdiskussion. För att få ökad förståelse för analysen ger jag sedan en 
grund av teorier och begrepp för att underlätta för empiriredovisning och analys. 

1.1 Bakgrund 
Turist har de flesta varit någon gång oavsett om man rest långt bort eller hållit sig närmare 
hemmet, men vad innebär begreppet turism egentligen? FN: s definition av begreppet lyder: 
”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanli-
ga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.” (Fakta om svensk 
turism s.44) World Tourism Organisation använder en snarlik definition med den skillnaden att 
de inte anger någon tidsgräns. 
 Att näringen är viktig framgår bl.a. om man ser till Sveriges turismexport2 som är i samma 
storleksordning som svensk personbilsexport (47,3 miljarder, 2003). Det motsvarar 2,5 procent 
av Sveriges BNP, vilket dock är en förhållandevis låg siffra om man jämför med länder som 
Norge med 4,5 procent, Österrikes 7,2 procent eller Spaniens 11,8 procent3. (Fakta om svensk 
turism 2005) 
 När man köper en resa köper man en mängd tjänster, t.ex. boende för några nätter, guidning 
eller transport. Näringen som sådan utmärks av service och någon har en gång sagt att när ett 
turistföretag expanderar innebär det fler arbetstillfällen eftersom människan har avgörande be-
tydelse i upplevelsen. Detta till skillnad mot expansion inom den traditionella industrin då före-
tag kan investera i en maskin som gör en viss sak effektivare med lägre bemanning. Något som 
ytterligare belyser vikten av den här näringen. 
 Under 2003 gästades Sverige av 14,9 miljoner besökare från utlandet. Av dessa räknar man 
med att 2,6 miljoner var affärsresenärer, ett begrepp jag återkommer till nedan. Man räknar med 
att de inkommande turisterna i genomsnitt gjorde av med 626 SEK per dag och besökare. Att 
affärsresenärernas genomsnittskonsumtion istället är runt 1000 SEK är en faktor som gör den 
gruppen mer intressant att titta på även ur ett samhällsperspektiv. (Fakta om svensk turism 
2005) 
 Kamfjord (2002) menar att det till viss del saknas professionalism inom turismnäringen. För 
en lyckad resa krävs hög kvalitet, kundtillfredsställelse och resenären måste vara nöjd med sin 
upplevelse. Trots detta vet inte reseföretagen alltid vad deras kunder efterfrågar, något den här 
rapporten delvis försöker ändra på. Relationen mellan resenär och researrangör kan sägas vara 
speciellt viktig vid affärsresor. Ofta använder ett företag resandet till att visa upp sig, eller för 
att bygga relationer med sina kunder eller belöna sin personal. I dessa fall är det extra viktigt att 
                                                      
2 Det en utländsk turist spenderar när de gästar Sverige 
3 Siffrorna gäller för 2003 
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reseproducenten är den rätta partnern. Arrangörer inom detta segment kan bidra till nya och 
högre standarder genom att utnyttja sina erfarenheter och göra återkopplingar till sina kunder 
efter genomförd resa. Ett arbete Kamfjord menar att man i dagsläget inte gör i någon större ut-
sträckning. 
 Uppdragsgivare till det här examensarbetet är Scandinavian Image som är en del av företaget 
Haman Scandinavia. Scandinavian Image är en lokal partner som hjälper reseagenter från andra 
länder med arrangemang i Sverige inom MICE-sektorn. Företaget har även kontor i Danmark 
och Norge varifrån man arbetar med de marknaderna. 

Dalhalla, en unik upplevelseanläggning i typisk svensk miljö 

1.1.1 Marknadens uppdelning 

Kamfjord (2002) delar upp turismmarknaden efter resans syfte och lyfter fram tre segment: af-
färsresor, kurser och konferenser samt semester och fritid. En affärsresa kan vara när en säljare 
besöker kunder, vid utbildning eller vid andra möten. Kamfjord delar vidare upp turistnäringen i 
tre basnäringar. Dessa är transport, inkvartering och servering och menar att affärsresenären är 
viktig ur ekonomisk aspekt för samtliga dessa näringar. Detta kan förklaras genom att affärsre-
sandet står för en stor volym men även av att resenären själv inte betalar och ska representera på 
ett värdigt sätt. Dock menar Kamfjord att genom olika omvärldsfaktorer påverkas även denna 
verksamhet och man får ökade krav på bl.a. kostnadseffektivitet. 
 Till gruppen kurs- och konferensresor lägger Kamfjord allt från små konferenser och utbild-
ningar till internationella kongresser och mässor. Han delar sedan upp denna grupp i de resor 
där konferensen/kursen är det enda syftet med resan och de resor där dessa endast är en del av 
ett större syfte. Den stora gruppen av resor som marknadsförs är dock de som syftar till semester 
och fritid och inte är kopplade till arbete. Dessa betalas vanligen av privatpersonen och kan i sin 
tur delas upp i individuella och organiserade resor. (Kamfjord, 2002) 
 Även Turistdelegationen delar upp marknaden, men väljer att gå något längre än Kamfjord. 
De delar upp det övergripande begreppet affärsresande i tre olika kategorier. (Företagsmöten 
och incentiveresor, 2005) 

• I den första kategorin är destinationen på förhand given. Det kan vara resor för att besö-
ka en viss kund, mässa, leverantör, seminarium etc. Vid den här typen av resor behöver 
det resande företaget endast hjälp med bokning av transport och boende. 

• I nästa kategori väljs resmål och program efter resans syfte. Det kan röra sig om konfe-
renser och utbildningar etc. Det resande företaget tar då oftast hjälp av en partner för att 
lägga upp hela resan och dess innehåll. 
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• I den sista kategorin lägger Turistdelegationen Incentiveresor. I dessa fall används resan 
som en bonus eller belöning för anställda och/eller deras kunder. Vanligtvis utmärks 
dessa resor av exklusivitet. I programmet finns ofta inslag som man inte kunnat göra 
som privatperson eller som man själv oftast inte har råd med.  

 
 Ofta används samlingsbegreppet MICE som står för Meetings, Incentives, Conferences eller 
Conventions samt Exhibitions eller Events. Det är ett samlingssegment och i stort kan det för-
klaras genom att slå samman de två sistnämnda grupperna enligt Turistdelegationens definition. 
Dock är det kompletterat med vissa resor till en fast destination, exempelvis vid större kongres-
ser. Ska man härleda MICE-grupperingen från Kamfjords resonemang gäller det i första hand 
de resor som han har i sitt andra segment. Fortsättningen av rapporten kommer att vara avgrän-
sad till MICE-segmentet. 

1.2 Problemdiskussion och avgränsningar 
Turismindustrin delas alltså upp i olika segment, men inom näringen finns även en mängd olika 
aktörer. I första hand går tankarna kanske till ett reseföretag som paketerar resan, men varje del 
av resan utförs ofta av skilda aktörer. Utöver detta påverkas naturligtvis andra näringar som kul-
turella evenemang eller livsmedelsaffären. 
 När en reseagent ska planera för ett arrangemang åt en kund tar de vanligen hjälp av en 
DMC (Destination Management Company) i lämpligt land. En DMC jobbar lokalt och är speci-
alist på den marknad de företräder, exempelvis Sverige. I tidigare redogörelse har nämnts att 
Kamfjord (2002) menar att det saknas professionalism inom branschen och man kan anta att ak-
törerna inte vet tillräckligt om sina kunder varför det finns behov att se till vilka trender som är 
på gång. En DMC behöver kunskap om kunden i två steg. Man har en längre eller kortare rela-
tion med en reseagent och inför varje nytt arrangemang skaffar man sig en bild om det företag 
som är slutkunden för att kunna rekommendera det mest lämpliga upplägget. DMC:n är en krea-
tiv partner som i samråd med agenten ska erbjuda bästa möjliga förslag för slutkunden att ta 
ställning till. 
 Med det här arbetet vill jag ta fram mer kunskap kring vilka trender som gäller inom MICE-
sektorn. Detta gäller dels på två utvalda marknader man tror är på framväxt och dels vilka all-
männa trender man kan se. Efter att ha analyserat dessa hoppas jag kunna ge några rekommen-
dationer till uppdragsgivaren och näringen generellt. 
 Ett av målen med följande analys är att se hur framtidens resenär/kund kommer att se ut. 
Förhoppningen är att kunna ta reda på om vissa branscher reser mer än andra, vad de är intresse-
rade av och vad de tar hänsyn till vid valet av resmål. Genom att se till de framtida behoven är 
förhoppningen att lättare kunna möta de behov som uppstår. De flesta söker efter rätt faktorer 
att lyfta fram i sin marknadskommunikation. Får man en föraning om framtida behov kan man 
arbeta med att anpassa vad man ser som sina konkurrensfördelar. Allt i syfte att upplevelsen för 
de inblandade ska bli än större. 
 Uppdragsgivaren har kunder i en mängd olika länder. Ur dessa valdes två marknader ut i 
Holland och Belgien. Att två marknader valdes ut beror till stor del på att tiden för arbetet varit 
starkt tidsbegränsat och Holland och Belgien ansågs som speciellt intressanta av uppdragsgiva-
ren. Dessutom räknas dessa länder ofta likna varandra ur kulturella aspekter. 
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1.3 Problemformulering 
Ovanstående problemdiskussion har lett fram till följande problemformuleringar: 
Hur ser framtidens inkommande resenär inom MICE-sektorn ut i Sverige? 
Vilka aspekter ser resenärerna till vid val av resa och var åker man helst? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här rapporten är att genomföra en undersökning kring trender inom MICE-
sektorn. Förhoppningen är att de resultat som framkommer ska leda till förbättrad förståelse för 
hur resenärerna inom en snar framtid kommer att se ut och hur man kan möta deras behov. 
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2 Metod 
 
Informationen till det här arbetet har tagits fram genom en kombination av olika metoder. Jag 
kommer i det här avsnittet att redogöra för de metoder som valts för att kunna koppla verklighet 
och teori till varandra. En kortare teoretisk bakgrund kommer att ges till de olika metoderna för 
att kunna redogöra för de val jag gjort och hur arbetet rent praktiskt gått till. Metod är ”ett 
redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap” (Holme/Solvang, 1997 s.13). 

2.1 Tillvägagångssätt 
Under arbetets gång har jag haft kontinuerliga uppföljningar med uppdragsgivaren. Till viss del 
har jag utgått från deras kontor och på det sättet har vi kunnat ha informell kontakt och en öppen 
dialog. 
 Då jag söker efter trender är det av stor vikt att söka information från flera håll, något jag går 
in mer på under rubriken omvärldsanalys i kommande teoriavsnitt. I mitt arbete har jag jobbat 
med primärdata i form av en enkät riktad till reseagenter i Holland och Belgien samt intervjuer 
med representanter från näringen i Sverige. Som komplement till detta har jag tagit del av se-
kundärdata i form av tidigare studier, rapporter och olika artiklar. 

2.2 Undersökningsmetod 
Inom samhällsvetenskapen skiljer man på kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa två hu-
vudformer av angreppssätt skiljer sig till stor del och jag har valt att delvis blanda de båda.  

2.2.1 Kvantitativa metoder 

Det främsta målet med en kvantitativ undersökning är att förklara orsaken till de fenomen man 
undersöker (Andersen 1998). Kvantitativa metoder vill finna en struktur i den information som 
finns. Man vill ha en klarare bild av världen. De siffror man sedan använder för att beskriva 
verkligheten ska kunna jämföras och rapporteras (Eggeby/Söderberg, 1999). 
 Seymour (1992) pekar på de nackdelar som kvantitativa metoder har. Främst kan siffrornas 
exakthet ge ett skenbart intryck av validitet och sanning. Traditionell naturvetenskaplig forsk-
ning ska kunna ge samma resultat om studien upprepas på samma sätt. Seymour menar att ge-
nom att använda den kvantitativa metoden har man fått för stort fokus på detta tänkande d.v.s. 
för reliabiliteten. Han menar att det finns en stor risk att validiteten d.v.s. det man tänkt sig mäta 
kommer i skymundan. 
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2.2.2 Kvalitativa metoder 

När den kvantitativa metoden är mer förklarande så är den kvalitativa metoden mer förstående. 
Andersen (1998) skriver att det centrala i en kvalitativ undersökning är att förstå problemet och 
dess samband med helheten. Seymour (1992) menar att den kvalitativa ansatsen även utgår från 
respondentens eget språk och symboler. Kvalitativa metoder har en förmåga att ge en helhetssyn 
på en situation och resulterar i en mer fullständig bild. Han menar dock att man inte får tro att 
detta ger hela svaret och en total förståelse. Kvalitativa studier ger oss ett användbart perspektiv 
men man ska komma ihåg att det bara är ett av många. 

2.2.3 Integrering av de båda metoderna 

Man brukar säga att det finns en fram- och en baksida på det mesta och det samma gäller för 
olika metoder. I min undersökning har jag gjort ett försök att integrera kvalitativa och kvantita-
tiva metoder. Marshall/Rossman (1999) menar att man genom att kombinera olika tillväga-
gångssätt kan dra nytta av det bästa från respektive metod. Genom att kombinera dem kan man 
få en bättre helhetsbild. De menar vidare att de val man gör måste vara logiskt sammankopplat 
till den frågeställning man har och till exempelvis vilket tidsperspektiv man står inför.  
 För att på bästa sätt svara till det här arbetets problemformulering och få en helhetsbild som 
Marshall/Rossmann talar om fann jag det lämpligt att delvis integrera metoderna. Enkäten som 
skickades ut var till stor del kvalitativ genom s.k. öppna frågor men gav även utrymme för några 
kvantitativa delar som möjliggjort en enkel jämförelse. Besöksintervjuerna utmärktes som en 
ren kvalitativ metod. 

2.3 Enkät 
När man ska göra en enkätundersökning kan utgångspunkten se olika ut. Det som är viktigt är 
dock att man bestämmer sig för vad det är man vill ha reda på. Utifrån detta bör man sätta upp 
en frågeställning (Eggeby/Söderberg, 1999) I mitt fall gjordes det arbetet i samråd med upp-
dragsgivaren. Utifrån deras behov sattes en övergripande frågeformulering i hur en framtida re-
senär kan tänkas se ut. Nästa steg kallar Eggeby/Söderberg att operationalisera, vilket är det 
sätt som man går från övergripande frågeställningar till datainsamling och bearbetning. När man 
gör detta måste man ta hänsyn till rimliga och logiska samband mellan det man vill veta och det 
man kan mäta. Det arbetet består till stor del av att bryta ner frågeställningen i delar och formu-
lera möjliga frågor. 
 Marshall/Rossman (1999) påpekar att man vid en enkät gör ett grundläggande antagande. 
Detta består i att man litar fullt på respondenternas uppriktighet. Risken för att respondenterna i 
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den här undersökningen inte skulle vara uppriktiga anses dock vara mycket liten. Frågorna är 
generellt hållna och jag kan inte se vilket motiv man skulle ha för att inte vara uppriktig.  

2.3.1 Utformning 

Utformningen av frågeformuläret har stor betydelse för hur resultatet av undersökningen blir. 
Respondenten ska våga svara sanningsenligt och det får heller inte vara betungande att svara på 
frågorna. Det är viktigt att frågorna är så neutrala som möjligt så att man inte leder respondenten 
till vissa svarsalternativ. Man bör även undvika värde- och prestigeladdade frågor (Dahmström, 
2000).  
 När jag formulerade frågorna var huvudtanken att frågorna skulle vara enkla att svara på och 
att respondenterna inte skulle behöva leta efter information för att kunna svara. Då många idag 
dessutom är stressade på sina arbeten formulerades frågorna så tydligt och kortfattat som möj-
ligt. Den enkät som sändes ut återfinns i bilaga ett. 
 Även i utformningen av själva e-postmeddelandet eftersträvades enkelhet för att undvika 
skiftande utseende etc. p.g.a. tekniska problem. Utskicket gjordes via e-post och istället för att 
använda en färdig skala att kryssa för ombads respondenterna att ange sin gradering med en siff-
ra enligt angiven skala. Även detta för att undvika tekniska problem och då tidsbegränsningen 
krävde att enkäten skickades ut relativt snart. Av denna anledning skickades även följebrev och 
enkät i själva e-postmeddelandet. En tänkbar väg att gå hade annars varit att bifoga ett doku-
ment med frågorna. 

2.3.2 Urval och genomförande 

Enkäten skickades till hela den utvalda populationen d.v.s. uppdragsgivarens kunder i de utval-
da länderna. Uppdragsgivarens kundregister består av faktiska kunder och av agenter som kon-
taktat uppdragsgivaren vid förfrågningar etc.  
 Att sända ett frågeformulär framför att genomföra personliga intervjuer eller liknande valdes 
delvis för att man på det sättet får tag på rätt person direkt vilket spar tid. Eftersom frågorna 
kom att ställas på engelska ansågs att det även skulle vara lättare för respondenterna att uttrycka 
sig skriftligt än muntligt. Uppdragsgivaren använder i stor utsträckning e-post i sin kundkontakt 
varför det sågs som en naturlig kommunikationskanal. E-post bedömdes även innebära fördelar 
framför bl.a. postenkät genom att man enkelt kan sända påminnelser och på det sättet spara viss 
tid. 
 Naturligtvis kan man ställa sig frågande kring tillförlitligheten på den här typen av under-
sökningar. Internetmediet måste fortfarande sägas vara i början av utvecklingen och jag har inte 
funnit några direkta teoretiska idéer kring vad man borde ta hänsyn till vid användande av detta 
medium. Kritikerna kan säkerligen anföra att många drabbas av en mängd oönskade e-
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postmeddelande dagligen och att en undersökning lätt försvinner i den skörden etc. Trots detta 
valde jag alltså att arbeta med att skicka enkäten via e-post. Angående tillförlitligheten sökte jag 
endast indikationer på trender som skulle styrkas eller avvisas med hjälp av andra metoder. Re-
sultatet visar även tydligt att de trender som uppfattats har kunnat bekräftas genom personliga 
intervjuer och sekundärdata i form av rapporter och artiklar. 
 Innan frågorna sändes ut testades enkäten mot några som inte tidigare varit inblandade i ar-
betet med formulering och utformning. Det arbetet gjordes för att i ett senare skede minska 
missförstånd och feltolkningar. Dahmström (2000) menar att det är mycket viktigt att genomfö-
ra någon form av test av enkäten då den som har utformat den har svårt att förutse alla tolkning-
ar som kan göras på frågorna och svarsalternativen.  

2.3.3 Utfall 

Enkäten skickades till 101 tänkbara respondenter i Holland och Belgien under november 2005. 
Efter första utskicket gjordes ytterligare tre utskick som påminnelser och introduktionstexten 
formulerades delvis om mellan utskicken. Vid ett tillfälle skickades det som ett massmeddelan-
de medan det gjordes mer personligt de andra gångerna. 
 Två typer av bortfall kom att noteras, dels ett tekniskt och dels ett praktiskt. Det tekniska 
bortfallet bestod av att vissa e-postadresser inte används längre och att de saknar hänvisning. 
Genom detta bortfall försvann 30 av de tänkbara respondenterna. Detta problem diskuterades 
redan innan utskicket gjordes då uppdragsgivaren var medveten om att delar av kundregistret 
inte var uppdaterat. Räknas dessa bort kom alltså enkäten fram till 71 personer. Från den popu-
lationen kom ett praktiskt bortfall och endast sex svar kom in. Av de inkomna svaren kom majo-
riteten (fem) från belgiska företag, en förklaring till detta kan vara att det tekniska bortfallet 
bland de holländska företagen var betydligt större. 
 Naturligtvis känns denna svarsfrekvensen mycket låg och i bortfallet återfinns säkert de som 
inte uppmärksammat e-posten för att det kom från en okänd avsändare eller inte ansåg sig ha 
tid. Men det kan lika gärna vara så att man läst meddelandet och inte vara tillräckligt intresserad 
av att svara. Någon tog sig tid och svarade att de inte hade tillräcklig erfarenhet från den sektor 
enkäten gällde. En annan aspekt är att frågorna ställdes på engelska vilket kan har lett till pro-
blem för vissa respondenter. Jag menar i detta sammanhang att det inte borde utgöra något di-
rekt problem då respondenterna använder engelska i den ordinarie kontakten med uppdragsgiva-
ren. 
 Trots utfallet anser jag att jag fått värdefull information genom de inkomna svaren. Flera av 
respondenterna har varit relativt ingående i sina svar och kan sägas ge de indikationer jag sökte. 
För att få mer djupgående information föreslogs att jag i ett andra steg kunde kontakta de som 
svarat för en telefonintervju. Men ett problem jag då skulle ställas inför är att företagen är alltför 
specialiserade. Skulle jag bygga större delen av min analys på deras svar var jag rädd att den 
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skulle bli missvisande. Man kan anta att jag genom svaren får en ytlig bild och att detta får an-
ses vara tillräckligt för den delen av analysen eftersom den kompletteras med andra metoder. 

2.4 Intervjuer 
Den andra huvudmetoden var att genomföra besöksintervjuer. Genom att komplettera enkätun-
dersökning på det här sättet ville jag ta del av den erfarenhet och de kunskaper som finns inom 
näringen i Sverige och få en verklighetstrogen bild av omvärlden. Jag kontaktade även via e-
post en ansvarig på den internationella mötesorganisationen Meeting Professionals International 
med mer specifika frågor. 
 Dahmström (2000) tar upp tre typer av intervjuer. Dessa är besöksintervjuer, telefonintervju-
er och på stan -intervjuer. Den sistnämnda rekommenderar hon dock inte och var heller aldrig 
aktuell för mig då jag ville intervjua vissa utvalda människor. I mitt arbete blev det naturligt att i 
första hand använda mig av besöksintervjuer.  
 En av fördelarna med besöksintervjun som Dahmström nämner är att man kan ställa relativt 
sett fler och mer ingående frågor än vid en enkät. Man har också möjlighet att tydliggöra be-
grepp och följa varandras kroppsspråk. Nackdelen med det är dock att respondenten kan påver-
kas av intervjuaren.  
 Seymour (1992) jämför en kvalitativ intervju med en form av samtal, med skillnaden att en 
intervju har ett bestämt syfte. Vidare skiljer han mellan djupintervjuer och gruppintervjuer och 
jag valde att arbeta med djupinterjuver. Jag ansåg att det skulle vara lättare att avtala tider med 
individerna separat än att få dem att sammanstråla i en gruppintervju.  
 Seymour (1992) och Kvale (1996) menar båda att föreberedelserna är viktiga inför intervju-
erna. Kvale belyser det faktum att intervjuer skiljer sig åt genom en mängd olika variabler. En 
av dessa är graden av struktur. Jag valde att förbereda för relativt ostrukturerade intervjuer, syf-
tet med det var att intervjuerna skulle bli mer öppna och spontana. Kvale menar att man oavsett 
form bör förbereda en intervjuguide. Dock kan denna innehålla generella ämnen istället för spe-
cificerade frågor. Han menar även att man kan vänta sig mer spontana och oväntade svar om in-
tervjuprocessen är spontan. Inför mina intervjuer förberedde jag en intervjuguide som återfinns i 
bilaga två. Då jag eftersträvade spontanitet och att intervjun mer skulle likna ett samtal än bara 
frågor och svar strukturerade jag mina tankebanor i ämnesområden efter i stort sett samma om-
råden som enkäten. Intervjuerna kom att skilja sig till viss del genom att respondenterna arbetar 
inom olika områden och har olika bakgrunder. Med tanke på detta togs inte alla ämnen upp un-
der samtliga intervjuer. 
 Kvale påpekar att intervjun är det råmaterial som senare analys bygger på och lyfter i det 
sambandet upp vikten av intervjuns kvalitet. För att avgöra detta listar han sex kriterier varav en 
av dem belyser att ju kortare frågor och ju längre svar desto bättre är det. Seymour påtalar även 
dilemmat mellan att man ofta får fram en stor mängd specifik information och behovet att göra 
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en systematisk och lättförstålig analys. I mitt arbete följde detta naturligt då jag utgick från de 
inkomna enkätsvaren och kompletterade den bilden med övriga respondenters idéer. 

2.4.1 Urval och genomförande 

Det finns flera människor som har stor erfarenhet av arbete inom turistnäringen och jag hade 
endast möjlighet att träffa några av dessa. Vid urvalsprocessen tog jag hänsyn till uppdragsgiva-
rens förslag och mina egna idéer. Jag diskuterade även lämpliga respondenter med Gösta Fern-
ström som bl.a. föreläst vid utbildningen under våren. Jag gjorde sedan en sammanvägning och 
tog kontakt med de mest lämpliga. 
 Till min glädje gick det här arbetet lättare än jag kunnat tänka mig. De personerna jag ville 
träffa är till stor del uppbokade, trots det kunde jag träffa alla sex personer jag sökte. Intervjuer-
na gjordes under november 2005 på respondenternas kontor och stämningen blev i samtliga fall 
positiv och öppen. Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter och bl.a. genom att jag följde 
en relativt ostrukturerad mall fanns det stor möjlighet för respondenten att på eget initiativ bely-
sa olika frågor man ansåg viktigt. Vilka respondenterna var framgår i avsnitt 4.1 nedan. 
 Upplägget för intervjuerna var att jag först kort presenterade utbildningen och vad målet för 
mitt examensarbete är. Därefter berättade respondenten om sin bakgrund för att sedan kunna gå 
in på de egentliga frågeområdena. 

2.5 Metodsammanfattning 
För att bilda mig en uppfattning om omvärlden har jag använt flera olika metoder. Till största 
delen använde jag mig av ett kvalitativt angreppssätt med några kvantitativa inslag. Som redovi-
sats ovan skickades en enkät ut och personliga intervjuer genomfördes. Som komplement till 
detta har jag sökt efter information i sekundärdata genom artiklar, rapporter och Internet. 
 Svarsfrekvensen för enkäten blev relativt låg vilket tros kunna förklaras genom ett tekniskt 
och ett praktiskt bortfall. Trots detta har svaren givit en bra indikation på aktuella trender. Till 
de personliga intervjuerna träffade jag alla personer som jag önskade vilket givit en omfattande 
bild av omvärlden. 
 Inledningsvis påpekade jag att metod är ett sätt att koppla verklighet och teori till varandra 
och att det är ett redskap för att komma fram till ny kunskap. I nästa avsnitt kommer jag att ta 
upp relevanta teorier och begrepp för att sedan kunna analysera de framkomna trenderna lättare. 
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3 Teorier och begrepp 
 
Att en resa eller ett arrangemang består av en samling av tjänster känns självklart, men vad 
man kanske inte tänker på är att marknadsföringen av en tjänst till stor del skiljer sig från 
marknadsföring och köpbeslut av en vara. För att kunden ska känna sig trygg i sitt köpbeslut 
utmärks marknadsföringen i många fall av relationsmarknadsföring.  
 I det här avsnittet kommer jag att lyfta fram några teorier och begrepp kring tjänsteerbju-
dandet och relationsmarknadsföring. Jag vill även ge en inblick kring begreppet omvärldsana-
lys. Alla påverkas vi av vad som händer kring oss och genom att ta hänsyn till detta är förhopp-
ningen att man får ett försprång jämfört mot sina konkurrenter. Genom detta avsnitt tror jag att 
du som läsare får en ökad förståelse för det kommande resonemanget kring framtidens resenär. 

3.1 Tjänsten 
Det finns flera olika sätt att beskriva en tjänst. Normann (2000) menar t.ex. att de flesta tjänster 
är resultatet av sociala handlingar som äger rum i form av direktkontakt mellan kunden och om-
bud för serviceföretaget. Det som främst skiljer en tjänst från en vara är att tjänsten produceras 
och konsumeras samtidigt. Resan eller arrangemanget kommer till i samarbete med kunden bå-
de i planeringsprocessen och under själva genomförandet. Kunden, den som representerar de 
olika serviceföretagen och en mängd andra faktorer spelar in i hur den slutgiltiga upplevelsen 
blir. I den här delen av processen har en DMC en stor roll att fylla. Fernström (2005) menar att 
när en tjänst sålts är det enda som hänt att ett löfte utlovats. Det viktiga sedan är inte vad man 
levererar utan hur. 

Restaurangbesök, en av många tjänster en turist nyttjar. 
 
 Man kan klassificera en tjänst på flera sätt, bl.a. genom att se till om tjänsten är high-tech el-
ler high-touch. High-touch tjänsten är vanligen beroende av den personal i tjänsteprocessen som 
åstadkommer tjänsten medan högteknologiska tjänster främst baseras på automatiserade system, 
informationsteknik och andra fysiska resurser (Grönroos, 2002).  
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 Gunnarsson/Blohm (2002) menar att det är ovanligt att ett företag har monopol på en attrak-
tion och det enda konkurrensmedlet blir därför hur man tar hand om sina kunder. I varje kund-
möte är det viktigt att man känner sig välkommen. Något som kommer till uttryck genom värd-
skapet, som består av olika delar. I det totala tjänsteerbjudandet möts man som kund av värd-
skapet från flera olika aktörer. När en resenär kommer till Sverige har hon mött landet och dess 
värdskap genom exempelvis broschyrer och Internet innan avfärd. På plats möter de sedan re-
presentanter från olika aktörer liksom människor på gatan som vägs samman i det totala värd-
skapet. (Gunnarsson/Blohm, 2002) De här aspekterna utgör sedan del av den image landet eller 
destinationen har vilket behandlas närmare nedan.  
 Mest naturligt blir det alltså att klassificera ett researrangemang som en high-touch tjänst. 
Dock kompletteras den personliga servicen med tekniska lösningar. Ett exempel kan vara att 
man själv planerar ett arrangemang via Internet eller checkar in via en automat på flygplatsen.  

3.1.1 Image och kvalitet 

En viktig del av upplevelsen av tjänsten är vilken kvalitet kunden upplevt. Bl.a. Kamfjord 
(2002) menar att det är viktigt för fortsatt kontakt och relation att kunden är nöjd med sin upple-
velse. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) påpekar att det är människor som skapar tjänste-
kvalitet, ofta i direkt samspel med kunden. Det är ofta i dessa servicemöten som tjänsten kom-
mer till och kvaliteten uppstår och bedöms. Ett dilemma man kan ställas inför är att olika aktö-
rer bemöter kunden på olika sätt trots att denna ordnat det totala arrangemanget i kontakt med 
en aktör, exempelvis en DMC. 
 En naturlig fråga blir kanske vad kvalitet egentligen är. Många menar att kvalitet är något 
subjektivt som uppstår i samband med de förväntningar kunden hade innan och hur denne upp-
levde tjänsten. ”Rätt kvalitet uppstår när förväntningar infrias, behov tillfredsställs och krav 
uppfylls både för kunderna och medarbetarna.” (Arnerup-Cooper/Edvardsson, 1998, s. 139) 
 Edvardsson (1996) skriver mer om detta i sin bok Kvalitet och tjänsteutveckling. Han menar 
att kundupplevd kvalitet är förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst i kundens perspek-
tiv. Förväntningarna är påverkbara och det gäller därför att inte skapa större förväntningar än 
man kan infria.  
 Om någon del av tjänsteerbjudandet är oerhört bra så kommer det att kasta ett positivt sken 
över de andra delar och på det sättet öka den totala upplevelsen. Man får dock inte glömma att 
det även fungerar tvärtom. Om något inte alls är bra så kommer även de positiva delarna att på-
verkas negativt.  
 De delar som diskuterats ovan vägs samman och bildar imagen av en nation, en destination 
eller det specifika tjänsteerbjudandet. Imagen är en viktig del i den slutliga kvalitetsupplevelsen 
vilket kan vara en följd av tjänstens immateriella och abstrakta natur. Man kan säga att imagen 
fungerar som ett filter när det gäller kundens upplevelse av kvalitet. Innan avfärd har man en 
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bild av destinationen som behålls eller förändras på något sätt under resan. Efter upplevelsen 
jämförs dessa erfarenheter av andra med den allmänna bild som finns. Om kunderna har höga 
tankar och en positiv image förlåter de sannolikt smärre misstag. Har de däremot en negativ bild 
från början så kommer effekten av misstag bli betydligt större. (Grönroos, 2002) 
 Andreas Falkenmark (2005) VD på omvärldsbevakningsföretaget Observer nämnde i en fö-
reläsning att image idag står i fokus. Han menar att det är viktigt att bild som olika medier ger 
via artiklar etc. stämmer överens med den bild företaget eller destinationen förmedlar via re-
klam etc. Som företag eller destination är det viktigt att vara med och styra båda dessa bilder. 
Falkenmark påpekade att i det arbetet är relationen till media viktig och att man hanterar sitt 
PR-arbete väl.  
 För att skapa en bra image kring en destination eller tjänsteerbjudande är det viktigt att den 
upplevda kvaliteten är hög och att kunderna är nöjda. Inom marknadsföringen pratar man ofta 
om vikten av word of mouth d.v.s. att en nöjd kund pratar väl om arrangören eller destinationen 
och på det sättet påverkar sitt nätverk och dess uppfattning. Arnerup-Cooper/Edvardsson (1998) 
menar att man litar mer till personliga källor när det gäller val av tjänst. Flera av respondenterna 
har också pekat på vikten av word of mouth. 
 För att påverka kundens uppfattning om den totala upplevelsen och därigenom imagen kring 
tjänsten kan man jobba med relationsmarknadsföring som vi nu ska gå in närmare på. 

3.2 Relationsmarknadsföring 
Grundsynen är att marknadsföring är till för att underlätta för bytet av värden d.v.s. själva köpet. 
Av den anledningen har många teorier riktats mot att skaffa kunder men inte att vårda densam-
me. Grönroos med flera menar att det istället bör vara relationen mellan olika partners som är 
det viktiga. Han kallar detta för relationsperspektivet i motsats till bytesperspektivet. Som 
nämnts tidigare krävs samverkan i produktionen av en tjänst. Dessutom pågår många tjänstepro-
cesser under lång tid och det blir en naturlig relation intressenterna emellan. Kunden ses som en 
resurs med vilken man gemensamt ska fylla en behovsbrist istället för en motståndare man ska 
vinna över. Men ett företag har inte bara relationer med dess kunder. Exempel på andra viktiga 
partners för en DMC är hotell, konferensanläggningar och transportörer. En viktig del för att 
kunna leverera kvalitativa tjänster är naturligtvis även att ha en god kontinuerlig relation med 
dessa. (Grönroos, 2000) 
 Gummesson (2002) listar 30 relationsaspekter och lyfter bl.a. fram vikten av marknadsförare 
på deltid. Han menar att marknadsföringen inte kan vara isolerat från andra funktioner. Olika 
intressenter kommer i kontakt med olika anställda och det är viktigt att alla bidrar till den ge-
mensamma bilden och vårdar relationerna. Ett exempel på detta kan vara resenären som passar 
på att fråga städaren på hotellet om restaurangtips. 
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 Mest framträdande är relationen som uppstår i servicemötet mellan kund och representant 
från serviceföretaget. Det kan vara med guiden eller servitören på en restaurang. Men under 
servicemötet integrerar kunden även med andra kunder och tillsammans skapar de bl.a. stäm-
ningen på restaurangen. För en DMC är det viktigt att ha tillräcklig information om slutkundens 
önskemål för att kunna planera besök på hotell och restauranger etc. som stämmer överens med 
deras förväntningar. De olika aktörerna kan till viss del styra vilken upplevelse de vill ge i de 
möten som uppstår. Genom att svara snabbt i telefon och ha välfungerade IT-system underlättas 
mötet i vad man kan kalla servicelandskapet. (Gummesson, 2002) 
 Informationsteknologin har skapat en infrastruktur för nya möjligheter. Internet har utveck-
lats från att endast ha varit en arena för information till att vara en marknad och en plats för upp-
levelse och social interaktion. Alla dessa delar fyller en viktig funktion i relationsmarknadsfö-
ringen. För att relationerna ska stärkas är det viktigt att man använder tekniska lösningar för att 
underlätta för interaktionen. (Gummesson, 2002) Ett exempel på det kan vara att företagets 
hemsida anpassas till olika kunder genom inloggningsuppgifter eller att man kan kommunicera 
via företagets webb.  

3.2.1 Nätverk 

Ett företag kan inte drivas isolerat utan måste samverka med andra. Den här interaktionen är 
grunden för relationer. Relationer byggs inte bara mellan människor utan även mot varumärken 
och organisationer. (Prenkert, 2005) 
 Gummesson har i en senare bok tagit ytterligare ett steg genom att lyfta fram nätverken som 
något viktigt. Han menar att relationsmarknadsföring är en början som kräver fortsättning. Idag 
behöver man ta tillvara de nätverksegenskaper som finns på olika marknader. Genom att prata 
om many-to-many marketing vill han ta tillvara på den komplexitet som finns. På marknaden ser 
man nätverk av relationer som interagerar med andra nätverk av relationer. Världen består av en 
mångfald som behöver tas tillvara, det går inte att resonera ur perspektivet att en relation endast 
består av två parter. Alla påverkas av andra inom sin och andra näringar. (Gummesson, 2004) 
En parallell till detta kan naturligtvis ses i resonemanget kring image och påverkan som fördes 
ovan. I arbetet med möten och kongresser i Stockholm har man tagit tillvara på fördelarna i nät-
verk genom satsningen Meet Stockholm som jag hade kontakt med i mitt intervjuarbete. I det 
projektet säljer man Stockholm som mötesdestination och representerar i inledningsfasen av en 
förfrågan alla inblandade parter. När det sedan är dags för de direkta affärerna lämnar man över 
till de olika aktörerna i nätverket som konkurrerar om affären.  
Anders Bjernulf (2005) VD på Siljan Turism påpekade i en föreläsning att de fokuserar sina 
kända attraktioner i marknadsföringen. På det sättet lockar de attraktionerna besökarna till des-
tinationen. Väl på plats gynnas sedan hela nätverket genom att man bor på hotellen och besöker 
mindre attraktioner etc.  
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 Alltså kan konstateras att vi påverkas av vad som händer runt oss både i den egna näringen 
och av händelser i andra nätverk. Vad kan man då göra för att förutse dessa händelser och möta 
dem? Ett sätt är att analysera omvärlden. 
 

3.3 Omvärldsanalys 
Mats Budh (2005) VD på Vasaloppet, menade i en föreläsning att det är viktigt att inte förutsät-
ta sina kunders tankar och värderingar. Man måste se problematiken från kundens perspektiv 
och se hur deras behov och önskemål förändras. Att göra det kan sägas vara en slags omvärlds-
analys. Konkurrensen i världen ökar i takt med att marknaden blir allt mer global och för att 
kunna bemöta de trender som kommer blir det allt viktigare att känna sin omvärld. Wahlström 
(2004) liknar marknaden vid en knattematch i fotboll där alla springer i en klunga efter bollen. 
För att nå framgång måste man våga sticka ut och satsa på något som alla andra inte satsar på. 
Genom att göra det tar man en risk, men är satsningen lyckad har man mycket att vinna. För att 
veta när och i vilken riktning man ska våga avvika kan man få stor hjälp genom att se sig runt i 
sin omvärld. 
 Trendanalytiker Cay Bond (2005) menar att vår framtid är nu. För att kunna blicka framåt 
måste vi se till historien och förstå våra förutsättningar. Genom att förstå det som pågår runt om 
oss kan vi med större säkerhet veta när något kommer att fungera. I det här arbetet ser jag till 
omvärlden i form av några trender man kan se. När en aktör inom näringen sedan kompletterar 
den bilden med tidigare erfarenheter kan man förstå förutsättningarna och bestämma hur man 
bör satsa. 
 Vi lever i en komplex värld och hur mycket vi än försöker kan vi inte förutse framtiden helt. 
Frankelius (2005) nämner i det här sammanhanget vad han kallar för faktor x. Man kan inte för-
utse allt som kommer att ske men man kan vara mer eller mindre förberedd. När något oväntat 
inträffar kan man välja att ta tillvara på det och anpassa sin verksamhet eller välja att tro att det 
inte påverkar ens verksamhet. Frankelius menar att man kan arbeta utifrån två olika perspektiv. 
Antingen fokuserar man på sin egen organisation och dess värderingar och struktur. Annars ser 
man till samhället och säkrar inflödet av kreativa impulser och utvecklar på så sätt sin verksam-
het. 

3.3.1 Trender 

Ett sätt att se på sin omgivning och göra ett försök till att se framtida behov är genom trendana-
lys eller trendbevakning. Trots att man inte kan förutsäga framtiden helt lär sig organisationen 
mycket genom att tänka i de banorna och man kan anta att man får en bättre bild av vad som 
kan påverka en inom en snar framtid.  
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 Trender börjar ofta som svaga signaler i omvärlden för att sedan successivt påverka en större 
omvärld och allt fler näringar. Det kan vara ny teknik som kommer i en bransch för att sedan 
glida över och påverka allt fler näringar. Andra exempel kan vara miljöaspekter eller ändring av 
värderingar. Enligt Wahlström (2004) varar de flesta trenderna runt tio år. Med andra ord är det 
positivt ju tidigare man kan identifiera och bemöta en trend. Han menar även att trendbevakning 
är ett ostrukturerat arbete där man måste ha jakten på det okända i fokus. Ett sätt att arbeta som 
Wahlström tar upp är mediascanning. Genom att följa journalister som i sitt arbete söker upp 
och rapporterar trender kan man få stor hjälp. Men för att snappa upp trender krävs ofta flera 
sökmetoder och källor. Först när man lägger samman informationen ser man tydliga trender. 
(Wahlström, 2004) 
 Alla människor och organisationer ser världen på sitt sätt och genom att vidga sitt synsätt 
kan man skapa större förståelse som kan omsättas till nytta för verksamheten. En viktig källa till 
information kring omvärlden får man genom relationen med sina kunder. (Frankelius, 2005) 
 Mitt arbete med att söka trender på hur framtidens resenär kan se ut är alltså en slags om-
världsanalys. Genom att se till olika informationskanaler har jag kunnat se trender som sedan 
aktörer inom näringen kan bedöma och anpassa sig efter. På det sättet kan man vara mer säker 
åt vilket håll man ska springa ut från klungan av spelare.  

3.4 Begreppssammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi lever i en omvärld som skiftar. Kan man vara förberedd 
och anpassa sig efter variationerna på ett bättre sätt än sina konkurrenter har man allt att vinna. 
Genom att vi samverkar allt tätare är vi beroende av det nätverk vi befinner oss i och hur det 
samverkar med andra nätverk runt om oss. Ser man på det marknadsföringsarbete som varje or-
ganisation bedriver tyder allt mer på att det är av stor vikt att vårda relationen och att inse att 
alla representanter är marknadsförare på deltid. En resa eller ett arrangemang består av en 
mängd tjänster som utförs av olika aktörer och dess image påverkas av det värdskap kunden 
möter. En tjänst utmärks bl.a. av att den produceras först när den konsumeras. 
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4 Trender kring inkommande MICE-turism 
 
I syfte att ta reda på hur framtidens resenär kan se ut har jag tittat på omvärlden. Efter att ha 
givit dig som läsare en bakgrund av några begrepp i föregående avsnitt kommer jag i det här 
avsnittet gå in på de trender primär- och sekundärdata visat. 

4.1 Respondenter 
Som redovisats i metodavsnittet sändes en enkät ut till reseagenter i Holland och Belgien, denna 
återfinns i bilaga ett. Som utgångspunkt i besöksintervjuerna användes den intervjuguide som 
finns som bilaga två. Respondenterna för de personliga intervjuerna var: 
 
• Bengt Klaesson, VD Stockholm Convention Bureau AB. En organisation som anordnar kon-

gresser av olika slag, majoriteten av dessa är vetenskapliga.  
• Elisabeth Elmsäter, Meet Stockholm, Stockholm Visitors Board. Elmsäter är ansvarig för ett 

nätverksbaserat projekt som marknadsför och säljer Stockholm som internationell mötes-
destination som nämnts tidigare, projektet utvecklar även destinationen.  

• Eva Hedenström, VD Föreningen Turism i Sverige. En intresseorganisation som represente-
rar reseproducerande aktörer i Sverige. De är även ansvariga för auktoriseringen av Sveri-
ges turistbyråer. 

• Gösta Fernström, författare och programledare för chefs- och ledarutveckling inom rese - 
och turistindustrin.  

• Jojo Lindström, VD Uppsala Tourism AB. Företaget arbetar med turism i Uppsala bl.a. ge-
nom turistbyrån och har en avdelning man kallar Congress Uppsala som är ett nätverk av 
olika kongressaktörer i Uppsala. 

• Joyce Dogniez, Manager of European Chapter Relations vid Meeting Professionals Interna-
tional (MPI). MPI är en internationell organisation inom mötesindutrin. 

• Peter Henricson, divisionschef för skärgårdsdivsionen, Strömma Turism AB. Verksamheten 
riktad mot MICE utgörs i första hand av arrangemang via bolagets båtverksamhet och Vax-
holms Kastell där middagar, konferenser och aktiviteter ordnas.  

4.2 Branscher 
När det gäller branscher menar i stort sett samtliga respondenter att man svårligen kan peka ut 
att vissa branscher reser mer än andra. Hedenström menar att när man pratar om mötessegmen-
tet är en viktig faktor i vilken utvecklingsfas en stat befinner sig och vilken ”know-how” man 
efterfrågar. Representanter från ett land vill lära sig mer inom ett visst område och besöker då 



28 

nationer som ligger långt fram inom det området. Ett exempel på detta kan vara de Baltiska sta-
terna som intresserar sig för miljöarbete och kommer till Sverige för att ordna möten och lära 
sig av svenska erfarenheter.  
 Branscher som ändå nämns av i stort sett samtliga respondenter är medicin- och läkemedels-
industrin. Inom detta område är Sveriges image värdefull, här arrangeras flera kongresser och 
värdskapet anses vara mycket bra. Flera svenska institutioner är högt ansedda och Klaesson på-
pekade även att läkare aldrig blir färdigutbildade vilket är positivt ur kongresshänseende. Ge-
nom att man ständigt fortbildar sig kan man anta att det finns många olika nätverk inom bran-
schen som spelar en stor roll genom att word of mouth på det sättet sprider sig fort. En annan 
fördel som Sverige som nation har är att vi i vetenskapliga sammanhang lyfts fram en gång om 
året vid nobelprisutdelningen.  
 Ett fåtal nämner IT-branschen som en sektor där resandet ökar. En belgisk respondent näm-
ner att modebranschen visar ett stort intresse av Sverige, kanske har detta att göra med satsning-
ar kring 2005 som designår. En annan påpekar att de företag som har sitt ursprung i Sverige el-
ler viktiga kunder här alltid kommer att vara intresserade av att komma hit. 
 När det gäller Incentiveresor menar man att det är de företag som går bra som anser sig ha 
råd att åka på den typen av resor.  
 

4.3 Risktänkande 
Dogniez menar att säkerhet (security) innebär att vara fri från fara i relation till brott, olyckor 
etc. För en nation kan viktiga delar vara att skydda sig mot terrorattacker. Trygghet (safety) me-
nar hon är att vara skyddad mot misslyckande, skada eller olyckor. Genom att mäta och bedöma 
riskerna säger Dogniez att företag arbetar strategiskt med eventuella risker. När man ska resa 
och mötas går man utanför de vardagliga rutinerna och utsätts för en mängd nya risker som man 
är tvingad att ta allt mer hänsyn till.  
 Sveriges image är att det är säkert land, samtliga utländska respondenter rankar nationen 
med högsta betyg. Men tar man verkligen någon hänsyn till det när man väljer mellan olika des-
tinationer? Svaren på den frågan framgår av diagram ett nedan. Frågan som ställdes var i vilken 
utsträckning man tar hänsyn till några olika riskfaktorer vid val av destination. Respondenterna 
angav sitt svar efter en skala från noll till fem där noll innebar ingen utsträckning och fem till 
stor utsträckning. I diagrammet är genomsnittsvärdet för varje faktor uträknad och det visar att 
respondenterna delvis väljer destination efter risken för terrorattack och risken att utsättas för 
epidemier som SARS. En förklaring till att epidemier rankas lika farligt som terrorhot kan bero 
på att man i media pratat mycket under hösten om risken för fågelinfluensa.  
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Diagram 1. Riskfaktorer vid val av destination 
 
Risk för naturkatastrof lägger man dock ingen större vikt vid. Flera respondenter menar dock att 
om man står i valet mellan olika europeiska destinationer är dessa mycket lika med tanke på ris-
ker som naturkatastrofer och epidemier. Hedenström och Fernström menar att man sällan tar 
hänsyn till riskfaktorer vid destinationsval med undantag för risk för terrorattacker. Övriga in-
tervjurespondenter menar att man tar allt större hänsyn till olika riskfaktorer men främst inom 
mötesindustrin.  
 En av de belgiska respondenterna menar att man även tar hänsyn till risken för strejk eller 
sociala konflikter på destinationen. Ett exempel på det kan vara de upplopp som pågått i bl.a. 
Paris förorter under hösten som antagligen påverkar Paris image negativt. Man kan se det inträf-
fade där som faktor x enligt resonemanget i teoriavsnittet.  
 Några respondenter säger att främst större organisationer har tagit fram checklistor att gå 
igenom inför resan då ovanstående faktorer vägs in där. De flesta menar att man inte kan använ-
da Sveriges säkerhetsimage som ett konkurrensmedel i marknadsföringsarbetet men att de nor-
diska länderna ändå drar fördelar av den image som finns. Klaesson nämner att Skandinaviens 
image är att det är säkert och fungerar. I begreppet att det ”funkar” lägger man in allt från fun-
gerande infrastruktur till att gäster inte blir lurade. Han tar även upp en high-touch faktor genom 
att många i Skandinavien pratar engelska och att det är lätt att fråga om vägen etc. Klaesson 
menar även att upplevelsen av att det fungerar används som en konkurrensfördel men inte utta-
lat i olika kampanjer. 
 Henricson tror Sveriges image försämrats något under senare tid. Som ett exempel tar han 
upp de politikermord som inträffat i landet. Han menar även att genom att införa biltullar i 
Stockholm skickar man en signal till omvärlden att det finns problem med trafik och miljö i sta-
den.  
 Dogniez menar att det är viktigt att arbeta med imagen kring destinationen. Detta kan göras 
genom att skapa positiv PR och att man har en god kontakt med media. En annan viktig del hon 
nämner är att se till vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår om något inträffar för framtida 
imageskapande. 
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4.4 Resmål 
Vid frågan om vilka resmål som gäller just nu och har bäst image kommer klassiska förslag som 
Barcelona, Wien, München, Paris, London och Stockholm. För kongresser är det städer med 
fungerande infrastruktur som gäller. Det är viktigt att städerna inte är för stora och många upp-
skattar möjligheten att kunna promenera till möten etc. Vad gäller kongresser ser bl.a. Klaesson 
en tendens att arrangemangen före och efter själva kongressen minskar. Man tar sig bara tid för 
det egentliga målet d.v.s. själva kongressen, dess innehåll och interaktionen med övriga deltaga-
re.  
 Ser man till enkätsvaren kan man inte utläsa någon direkt trend. Svaren varierar från Väst- 
och Sydeuropa och USA till Baltikum, Tunisien och Turkiet.  
 De flesta respondenter lyfter istället fram vikten av resans innehåll. Flera av dem menar att 
tid värderas allt högre, med tanke på detta kommer orter som har direktflyg att gynnas framför 
platser till vilka man måste mellanlanda etc. Hur ligger Sverige till för Holländare och Belgare 
då? Från Bryssel går direktflyg till Arlanda, Bromma och Landvetter med tre olika flygbolag 
med relativt täta avgångar. Ryanair flyger också mellan Bryssel och Skavsta. Flyger man istället 
från Amsterdam kan man välja på direktflyg till Arlanda och Landvetter. Till Göteborg flyger 
endast KLM direkt med några avgångar per dag. Förbindelsen är bättre till Arlanda dit tre olika 
bolag flyger däribland lågprisbolaget Sterling. Man kan alltså konstatera att man endast kan fly-
ga direkt från en ort i Holland och en i Belgien och det enbart till de svenska storstäderna. Detta 
begränsar naturligtvis vid valet av destination för företag i dessa länder.  
 I en artikel menar man att tillväxten för inkommande turism till stor kommer att bero på låg-
prisflygets satsningar. Både Göteborg och Stockholm ökar mer än genomsnittliga europeiska 
städers ökning vilket till stor del förklaras genom Ryanairs linjer till dessa orter. Man menar att 
det är lågprisflyget som kommer att avgöra framtidens utveckling. (Lågprisflyget betydande för 
tillväxten inom turismen, 2005) Lågprisbolag har ofta väl utvecklade tekniska lösningar bl.a. 
genom webbokning. Deras kringservice går mer mot high-tech tjänster, något kunderna verkar 
uppskatta allt mer. 

Ryanair, ett av flera lågprisbolag som trafikerar Sverige. 

 
 Flera av respondenterna påpekar också att kunderna blir allt mer kostnadsmedvetna och vill 
lägga pengarna där de gör en större skillnad. Detta innebär att man kan flyga med lågprisbolag 
och lägga en större andel av budgeten på boendet. Fernström lyfter även fram vikten av värd-
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skapet. Enligt honom måste allt gå smärtfritt och kunden ska inte behöva se eventuella problem. 
De har betalat för att få servicen utförd, ett exempel kan vara att man inte vill ha några incheck-
ningstider på hotellet etc. På det sättet upplever kunden kvalitet, med andra ord är det samma 
resonemang som i teoriavsnittet tidigare. 

4.5 Resans innehåll 
När det gäller resans innehåll ombads respondenterna i enkäten att gradera fem faktorer av vad 
man föredrar vid val av destination. Skalan var från ett till fem där fem är mest efterfrågad. Ge-
nomsnittliga värden framgår av diagram två nedan. För ett MICE-arrangemang generellt kan 
alltså sägas att man föredrar stadsliv och att resan ska innehålla aktivitet. Även Turistdelegatio-
nen menar att aktivitet blir allt viktigare i alla former av turistande. På ett seminarium den 26 
oktober 2005 poängterades att de attraktioner som bygger på aktivitet av olika slag växer medan 
traditionella attraktioner där man endast ska se på något etc. minskar avsevärt. 
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Diagram 2. Resans innehåll 
 
Att sol & bad rankas först på fjärde plats kan väl anses positivt för Sverige. Dock rankas natu-
ren, som kanske är vår stora dragningskraft lägst. Flera av de svenska respondenterna menar att 
det här till stor del beror på varifrån man åker. Bor man i ett mycket varmt land uppskattar man 
att åka till en annan typ av land och vice versa. Någon påpekar att de som åker på ett MICE-
arrangemang blir allt yngre och vill ha mer aktivitet än den äldre generationen.  
 Flera respondenter menar även att de flesta är intresserade av olika saker varför kombinatio-
ner bör eftersträvas. Ett exempel på detta kan vara att man lär sig fiska och laga mat på samma 
resa. Elmsäter delar uppfattningen att variation är viktigt men menar att det kan innebära att 
man åker på två olika kortare resor istället. Flera talar även om att s.k. shortbreaks kommer att 
öka allt mer. Cecilia Lindberg på Visit Denmark menar även hon i en artikel att den viktigaste 
trenden just nu är att resorna blir kortare och att de ska vara innehållsrika. Man väljer även mer 
otraditionella möteslokaler och ger exempel på en möteslokal i hytten på en lyftkran 20 meter 
ovan mark. Då blir möteslokalen i sig en upplevelse. (Meetings International, oktober 2005) 
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 De personer som är mer inriktade på möten menar att man väljer att åka eller inte med tanke 
på det vetenskapliga innehållet. Man väljer inte resa efter dess kringarrangemang och den typis-
ke kongressresenären tillbringar stor del av sin tid på kongressen som tar det mesta av deras 
energi. Utöver kongressen vill man därför kunna koppla av och interagera med befintliga och 
nya nätverk. Under servicemötet på en kongress spelar med andra ord interaktionen kunderna 
emellan och möjligheten att knyta nya kontakter stor roll.  
 Respondenterna menar att en Incentiveresa måste vara speciell. Gästerna ska komma hem 
och verkligen kunna skryta om den häftiga och speciella resa som de varit på. Flera ser en trend 
som går mot Meetcentives, d.v.s. att man kombinerar en mötes- och en belöningsresa. Man har 
inte tid och resurser att lägga på enbart en Incentive utan personalen/kunderna måste även få 
praktisk nytta av resan. Det kan ha att göra med striktare skattelagstiftning som ställer vissa 
krav. I enkäten ställdes frågan om man var tvungen att anpassa arrangemang efter sitt lands 
skattelagstiftning, men här gick inte att utläsa något entydigt svar. Några har svarat att de inte 
känner till några restriktioner medan vissa har svarat att de inte vet. 

4.6 Marknadsföring 
Att marknadsföra ett land eller destination innebär många problem. Sverige brottas med några 
klassiska tveksamheter som att landet upplevs som mörkt, kallt och dyrt. Trots att studier visat 
att delar av det inte är sant. Med andra ord stämmer inte dagens medie- och reklambild överens 
vilket är ineffektivt enligt Falkenmarks (2005) resonemang jag redogjort för i teoriavsnittet. 
 
Flera respondenter menar att den bästa marknadsföringen är väl genomförda arrangemang. 
D.v.s. word of mouth. Många menar att det är lättare att sälja och prata väl om en destination 
när säljaren själv besökt platsen. Samtliga utländska respondenter har vid något tillfälle besökt 
Sverige och många länder och destinationer anordnar s.k. FAM-trips. Begreppet står för Famili-
arization Trip och är ett arrangemang för reseagenter, journalister eller liknande. De lokala aktö-
rerna bjuder in för att man ska få en uppfattning om resmålet och vad det har att erbjuda. Jag 
frågade de svenska respondenterna i vilken utsträckning man arbetar på detta sätt i Sverige och 
där går meningarna isär något. Några menar att detta görs i tillräcklig utsträckning medan någon 
annan menar att det endast är möjligt att arbeta på det sättet i Stockholm och Göteborg. Där kan 
den här typen av arrangemang göras av stadens organisation där de enskilda aktörerna står för 
sina delar. De flesta menar dock att man måste ordna FAM-trips och att detta bör göras av både 
centrala organisationer och av DMC:er i samverkan med sitt nätverk av hotell etc. Som framgår 
nedan visar en studie som Turistdelegationen gjort att många inte varit på FAM-trips i Sverige.  
 För att locka fler till Sverige menar flera respondenter att verksamheten måste utvecklas och 
att vi måste finna det unika med Sverige. Fernström föreslår att man lyfter fram vissa unika at-
traktioner i olika delar av Sverige som Siljan Turism arbetar (se teoriavsnittet). Han vill lyfta 
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fram runt tre turistmetropoler i varje län och satsa marknadsföringen på dessa. Lindström liknar 
Sverige vid en skärgård, det finns en mängd olika delar som måste knytas samman genom fun-
gerade infrastruktur. Detta gäller både transportmässigt och för hotellstandard etc. Sverige är ett 
långsträckt land och till viss del är det svårt att ta sig mellan olika platser. Här fyller en DMC en 
viktig funktion idag genom att stå för paketeringen av det totala tjänsteerbjudandet och se det 
som ett positivt inslag istället för ett problem. Trendanalytiker Cay Bond (2005) menade i en 
föreläsning att trenden går mot att det man upplever ska vara autentiskt. Det behöver inte alltid 
vara lyxigt och man vill uppleva avstånden. Som exempel på detta nämner hon populariteten 
kring Transibiriska järnvägen.  
 Dagens Industri skriver i en artikel att Sverige är det åttonde mest intressanta landet att turis-
ta i trots att landet inte finns med bland de 30 mest besökta länderna. Man hänvisar till boken 
Superbrands som snart finns till försäljning och drar slutsatsen att människor innerst skulle fö-
redra att resa till Sverige. I boken ska man mena att världen är mycket intresserade av svenska 
produkter och att landet borde bli bättre på att saluföra dessa. (Sverige AB i täten, 2005) Ett 
land som lyckats arbeta på det sättet menar Hedenström är Australien som idag lockar många 
resenärer. De har byggt sin image genom att använda sig av produkter, exempelvis filmerna om 
Crocodile Dundee och satsning på export av kvalitetsviner. Hon menar att vi i Sverige borde 
använda våra kända författare som Astrid Lindgren och Henning Mankell, men även prisvin-
nande filmer etc.  

4.6.1 Internet 

I rapporten Kan turistnäringen bygga varumärkesrelationer via Internet? (2002) från ETOUR 
menar man att Internet blir en allt viktigare kommunikationskanal inom turismnäringen. Några 
utmärkande drag för Internet är att det oftast är kunden som söker efter informationen och är 
helt koncentrerad på det utvalda företagets produkter när man besöker deras webbplats. Det säl-
jande företaget kan samla information om kundens önskemål och anpassa sitt budskap efter vil-
ken kund som besöker sidan. Man menar i rapporten att det är viktigt att webbplatsen är trovär-
dig, kundorienterad och erbjuder möjlighet till interaktion.  
 Internetlösningarna måste vara integrerade med övriga system och kommunikation från före-
taget så att man alltid sänder ut samma budskap och image. Rapportförfattarna menar att turist-
näringen alltid varit bra på sociala relationer men att man måste utveckla mer relationsskapande 
strategier och på det sättet få en förbättrad dialog med kunderna. De efterlyser liksom Kamfjord 
(2002) mer professionalism och produktutveckling inom turistnäringen. Genom att utveckla sin 
webbsida menar rapportförfattarna att man utvecklar sin verksamhet och ökar affärerna som 
bygger på relationer. (Kan turistnäringen bygga varumärkesrelationer via Internet? 2002) 
 Några respondenter poängterar även att kunder inte vill ha färdiga paket utan kunna skräd-
darsy sina lösningar. Men att denna process kan göras enklare och tydligare än idag. Fernström 
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vill se en teknisk lösning via Internet där man i en meny kan välja mellan en mängd olika aktivi-
teter. Paket färdigställs sedan elektroniskt med transporter etc. På detta sätt kan man öka inter-
aktionen och förbättra det servicelandskap man erbjuder.  
 Joakim Karlsson (2005) från Högskolan i Dalarna berättar i en föreläsning att det fortfarande 
är många som inte riktigt litar på olika datasystem. Väljer ett företag att satsa på anpassade IT-
lösningar är det viktigt med användarvänlighet och att man tänkt igenom sitt upplägg och löst 
eventuella problem på förhand. Webbsidan utgör som tidigare nämnt en servicearena där man 
har möjlighet att stärka sin relation med kunden vilket är viktigt om man vill hävda sig genom 
relationsmarknadsföring.  

4.7 Ytterligare trender 
I en artikel i tidningen Meetings International menar Janne Björge VD på företaget Meetmasters 
att den viktigaste trenden för dem just nu är medarbetarnas roll som ambassadörer för varumär-
ket. På samma sätt som jag tog upp i teoriavsnittet genom begreppet marknadsförare på deltid 
menar han att det är viktigt att medarbetarna förstår varumärket och känner sig som en del av 
det. 
 I artikeln The future of Incentives (2005) har man samlat 12 personer som arbetar med Incen-
tives inom olika företag. De menar att företagens budgetar ökar och därigenom efterfrågan på 
Incentives. Fler anställda får belöningar och mer resurser spenderas på varje individ. De ser 
även att det är fler än säljarna i företagen som blir belönade. Kanske kan detta kopplas till att 
fler företag ser alla sina anställda som marknadsförare på deltid. Dock blir det allt viktigare att 
få avkastning på de satsade pengarna. En av de intervjuade menar att den största fokusen fortfa-
rande ligger på de anställda och deras motivation. Något att titta mer på i framtiden är belöning-
ar för kunderna. Ett exempel på detta är American Express som har lojalitetsprogram med belö-
ningar för kunderna efter att de handlat för visst antal poäng. Vidare menar de intervjuade i arti-
keln att det med dagens teknik blir lättare för det enskilda företaget att planera arrangemang 
själva genom att informationen finns tillgänglig på Internet. Man menar att DMC:er måste tyd-
liggöra sin professionalism och vara den partner som hjälper kunden att nå sina mål för det en-
skilda arrangemanget. (The future of Incentives, 2005) 
 Att mötesindustrin förväntas fortsätta öka och allt fler möten hålls utanför det egna landet 
förutspås i en rapport från Meeting Professionals International. Man menar också att man försö-
ker åstadkomma mer med mindre resurser och att planeringstiden blir allt kortare inför ett ar-
rangemang. Allt fler multinationella företag arbetar med standardiserade processer som följs i 
hela organisationen. En majoritet av leverantörerna förväntades investera i förbättring av sina 
webbsidor under året och förtroendet för Internet ökar. Man kan även se att en majoritet av kun-
derna vill arbeta med sina leverantörer som partners istället för säljare. (Futurewatch, 2005) 
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Även här kan man alltså se att man efterfrågar fler tekniska lösningar i sina kontakter och att 
man fäster allt större vikt vid att ha en relation med sina samarbetspartners.  

4.7.1 Nationstrender 

Redovisningen ovan har varit allmänt hållen. Till stor del eftersom indikationerna från samtliga 
källor är relativt samstämmiga. Men naturligtvis finns det skillnader mellan olika nationer, kan-
ske inte minst när det gäller efterfrågan.  
 Ser man till Holland gjordes en marknadsbeskrivning 2004 där man menar att finns det ett 
stort behov av nya destinationer för MICE-resenärer. Intresset för Sverige har ökat och i takt 
med att den finska marknaden blir allt mer mättad lockar svenska Lappland. När rapporten gjor-
des föredrog många holländska agenter Finland framför Sverige eftersom hotellkvaliteten an-
sågs bättre samt att möjligheterna för bokning direkt via Internet var större. Man menar också 
att Svenska DMC:er håller för dålig kvalitet. Man efterfrågar bl.a. bokningsbara produkter via 
Internet. (Marknadsbeskrivning Holland, 2004) 
 I en rapport från augusti 2005 inriktar man sig mot Meetings och Incentives från Belgien. 
Här menar man liksom flera av respondenterna att resorna blir allt kortare, dessutom hävdar 
man att företagens budgetar blir allt mindre. Reseagenterna söker aktivt efter nya destinationer 
då de flesta varit i många av de europeiska städerna. Liksom några respondenter tar man även 
upp begreppet Meetcentives och menar att man måste kombinera nöje med arbete på samma ar-
rangemang. På dessa resor menar man att äventyrsaktiviteter för att bygga team är ute. Istället 
vill belgarna samarbeta i team och laga mat etc. De verkar rent allmänt söka efter mer avslapp-
nade Incentives med intressanta upplevelser. I sitt arbete anser de belgiska företagen att rela-
tionsmarknadsföring är viktigt och de koncentrerar sig själva mer på att behålla relationerna 
med sina befintliga kunder än att leta efter nya. Agenterna i Belgien vet inte vilken bild Sverige 
försöker förmedla och ingen av de agenter man i den rapporten pratat med har träffat någon 
Svensk DMC på lång tid. De saknar även FAM-trips och workshops från svenska destinationer. 

4.8 Empirisk sammanfattning 
Efter att ha sammanställt intervjuer, enkäter och information från diverse artiklar och rapporter 
känns det som att bilden om vilka trender som finns just nu är ganska entydig. Stora branscher 
är medicin och IT. Dock är en viktig aspekt att inte bara se till branscher, allt fler samverkar i 
nätverk över branschgränser. Någon menade även att det är mer intressant att se till var olika 
stater är i sitt utvecklingsarbete inom olika områden och att man utbyter erfarenheter inom det 
området oavsett vilken bransch man representerar. 
 Sverige anses vara ett mycket säkert land och man tar allt större hänsyn till olika riskfaktorer 
vid val av destination. Dessutom är landets image i många avseenden god men många avstår 
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ändå från att resa hit. Resans innehåll blir allt viktigare och till stor del efterfrågas aktivitet och 
kombination under resan. Ska man välja en plats verkar det som att städer fortfarande ligger bra 
till, kanske främst p.g.a. god infrastruktur. Mycket pekar även mot att man värderar tiden allt 
mer, resorna blir kortare och allt måste fungera under själva arrangemanget. I marknadsförings-
arbetet är det tydligt att man måste bygga relationer till kunder och destinationer. Man kan även 
se att det blir allt viktigare att använda sig av tekniska hjälpmedel för att förbättra relationer och 
underlätta för samtliga intressenter. 
 Efter den här redogörelsen kring uppfattade trender kommer jag i nästa avsnitt att ta upp de 
mest tydliga trenderna och koppla dem till några rekommendationer för aktörerna inom näring-
en. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 
 
Syftet med det här arbetet har varit att försöka förutse hur framtidens MICE-resenär kommer 
att se ut. Vilka behov som kommer att finnas och vilka krav som kommer att ställas. Kan man få 
en bild över hur det kommer att se ut har man också lättare att anpassa sin verksamhet för att 
möta behoven på bästa sätt. 
 Uppgifter och resultat har delvis kommenterats kontinuerligt i arbetet och i det här avsnittet 
kommer jag att gå in på några av de tydligaste trenderna som framkommit inom några olika 
områden. Den bild jag fått känns mycket entydig och de flesta delarna stöds av samtliga källor 
jag använt mig av. Dessutom stödjer de teoretiska koncept jag tagit upp de indikationer jag fått 
från både primär- och sekundärdata. Generellt kan sägas att klyschan att världen krymper gör 
sig gällande i alla avseenden inom turismnäringen. Man möter en ökad konkurrens och relatio-
nerna med kunden och övriga intressenter blir allt starkare inom och mellan olika nätverk. 

5.1 Värdskap 
En tjänst som utmärks av high-touch som ett researrangemang är starkt beroende av de service-
möten man har med kunden. Att kunden får den service man förväntar sig är viktigt för att kun-
den ska vara nöjd med upplevelsen och anse att tjänsten nått den kvalitet man förväntar sig. En 
av respondenterna menar att allt ska vara ordnat för kunden, de har betalat för att inte behöva 
uppleva problem.  
 Allt talar mycket tydligt för att betydelsen av service är oerhört stor. Detta gäller inte minst 
om man åker på en Incentiveresa, ett företag vill då belöna några personer och alla jag pratat 
med menar att upplevelsen måste vara speciell. Att då bli serverad av en otrevlig servitör eller få 
vänta för att få checka in någonstans borde inte få hända. Till stor del handlar det om att samar-
beta med aktörer som är flexibla och som kan anpassa sig delvis efter det som inträffar under 
resans gång. Om de olika aktörerna identifierar och agerar innan ett problem uppstår upplever 
inte kunden det som ett problem.  
 Ett dilemma som en MICE-resenär kan ställas inför är att det är många aktörer inblandade i 
arrangemanget och att de agerar olika. Här anser jag att en DMC har en mycket stor funktion att 
fylla. Har man en bra relation med agenten ska man veta vad slutkunden har för behov och öns-
kemål på detaljnivå. På det sättet har man möjlighet att rekommendera de anläggningar och ak-
törer som gör att slutkunden får bästa möjliga upplevelse.  
 Någon av respondenterna menade att många uppskattar Sverige för att man vet att det kom-
mer att fungera. Att man inte möts av en mängd överraskningar är i sig ett gott betyg. Vid flera 
tillfällen ovan har vikten av word of mouth påpekats. Genom att göra bra arrangemang sprider 
sig ett gott rykte. Allt handlar om att gästen ska få en fantastisk upplevelse. Staffan Holm, VD 
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på EMA Telstar har sagt: ”Det som inträffar är en händelse. Det som inträffar och ger ett posi-
tivt bestående minne är en upplevelse”. 

5.2 Image 
Upplever kunderna det samlade tjänsteerbjudandet som positivt bidrar det till att stärka imagen 
kring destinationen eller företaget. En viktig del som jag varit inne på är att mediebild och re-
klambild bör stämma överens. Säger reklambilden en sak och alla medier en helt annan sak blir 
kommunikationen mycket ineffektiv. Sveriges destinationer har en image av att vara kallt och 
dyrt. När man marknadsför olika arrangemang kan man välja att bygga på dessa bilder eller be-
visa motsatsen.  
 Att hävda motsatsen utan att kunna bevisa det är knappast ett effektivt arbete. Studier visar 
att Sverige inte är dyrare än många andra destinationer. Som jag ser det bör de olika aktörerna 
lyfta fram dessa bevis eller satsa på att bygga på kvalitet. De flesta människor är beredda att be-
tala mer för något de tror innebär en högre kvalitet. Att Sverige har ett kallt klimat tycker jag 
aktörerna istället ska lyfta fram och se som en fördel på samma sätt som man gjort i Jukkasjärvi 
med Icehotel. Åker man till Island eller finska Lappland men inte till Sverige beror det inte på 
att det är kallt i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
  Vasaloppet, ett imagestärkande event för  

  Sverige som behöver snö och kyla 
 
 Den image som finns kring ett land bygger också de förväntningar som resenären bygger upp 
innan resan och fungerar som ett filter för kundens upplevelse under och efter resan. Genom att 
stärka imagen kring en destination eller ett arrangemang kan man vända något som tidigare 
skulle ha upplevts som negativt. Det man hör från vänner och andra (word of mouth) som varit 
på en destination tidigare i samband med den image destinationen har styr vilka förväntningar 
man har. Därigenom är de även grunden till vilken kvalitet man själv upplever när man är på 
plats. Slutsatsen blir alltså igen att det är viktigt att genomföra bra arrangemang, på det sättet 
sprids ett gott rykte och en god image skapas.  
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5.3 Säkerhet 
Att undvika risker blir allt viktigare och fler och fler företag verkar ta större hänsyn till dessa 
faktorer. Sverige anses som ett säkert land där det mesta fungerar, något aktörerna kan dra stor 
nytta av. Dock kan man inte använda säkerheten som ett regelrätt konkurrensmedel, det skulle 
snabbt kunna spolieras om det hände något allvarligt. Med andra ord bör man lära sig att fram-
häva säkerheten på rätt sätt i konkurrens med andra destinationer. 
 För alla sorters arrangemang är det viktigt att infrastrukturen fungerar. Det ska vara lätt att 
komma till destinationen och på plats ska det finnas bra hotell och kommunikation. De svenska 
storstäderna är i en internationell jämförelse små och borde anses ha relativt bra infrastruktur. 
Men ska man åka till någon annan plats i landet krävs det att den lokala DMC:n erbjuder lättför-
ståliga och enkla lösningar. Genom att tydliggöra detta kan avstånden ses som en upplevelse 
istället för ett problem.  

5.4 Innehåll 
I det stressade samhället av idag värderas tiden allt högre. Man kan se trender i att kortare resor 
fortsätter att öka. När man väl är på ett arrangemang är dess innehåll av stor vikt. I stor ut-
sträckning vill man fylla resan med aktivitet. För kongresser vill man vara i städer som har bra 
infrastruktur och innehållet i kongresser prioriteras framför andra aktiviteter. Man värdesätter 
också att få interagera med andra kunder på olika sätt. På det sättet vårdar man nätverken och 
sätter dess resultat framför sitt eget.  
 Att kunna kombinera olika sorters aktiviteter som passar olika smakinriktningar verkar också 
bli allt mer populärt. Samhället blir allt mer individualistiskt, vi vill ha omväxling och testa oli-
ka saker. Genom att se till större regioner skulle man kunna erbjuda en större omväxling. En In-
centive skulle mycket väl kunna börja i Köpenhamn och gå via Vimmerby, Dalarna till Riga. 
För att erbjuda det behöver man ha ett bra nätverk som man delar värderingar med och gemen-
samt kan erbjuda attraktiva lösningar.  
 Man prioriterar även hur man spenderar pengarna. Man lägger gärna mer pengar på bra bo-
ende om man kan flyga billigare. En rekommendation till olika reseaktörer blir alltså att samar-
beta med lågprisbolag i större utsträckning. Är det inte möjligt att saluföra deras resor kan man 
ändå samarbeta med dem i nätverk och hjälpa varandra. Ett exempel skulle kunna vara att man 
rekommenderar att kunden ska boka flygresan med ett speciellt bolag och att man länkar till 
varandras webbsidor.  
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5.5 Relationer 
Från att ha sett marknadsföringen ur ett bytesperspektiv måste vi idag se det ur ett relationsper-
spektiv. Man måste bli duktig på att vårda de kunder man har och se till att de är nöjda. Det görs 
i stor utsträckning genom att öka interaktionen och hålla en god kvalitet i densamme. Man mås-
te inse att alla är marknadsförare på deltid både i den egna organisationen och bland övriga ak-
törer i de nätverk man är en del av.  
 Man kan alltid arbeta med att stärka kvaliteten i sitt arbete. Enligt Turistdelegationens rap-
porter är svenska DMC:er relativt osynliga och erbjuder till viss del dålig kvalitet. Genom att 
stärka relationerna med sina kunder har man mycket att vinna. Det kan handla om att tillsam-
mans med andra medverka på workshops, bjuda in till FAM–trips, eller vara aktiva på andra 
sätt.  
 Ett sätt att stärka relationerna är att ta tillvara på de servicemöten man har och i den mån 
man kan bestämma vad man vill förmedla i dessa.  

5.6 Tekniska lösningar 
Inom det här området finns det mycket att göra. Idag verkar de flesta svenska DMC:er se Inter-
net som ett informationsforum. Men som påvisats i det här arbetet kräver dagens marknad att 
man istället ser det som en marknadsplats. En webbplats utgör ytterligare en servicearena där 
man kan interagera och därigenom stärka relationen med kunderna och andra intressenter. Dock 
är det viktigt att man inte ser enbart Internet som den enda lösningen. Internet och ett nätverks 
webbsidor utgör ett verktyg bland flera. 
 Tjänsterna kring resandet är på väg att bli allt mer high-tech och det är hög tid att man aktua-
liserar det arbetet bland olika aktörer, inte minst som DMC. 
 Rapporten om den holländska marknaden från Turistdelegationen framhäver att agenterna 
vill ha bokningsbara produkter på Internet. Genom att erbjuda olika produkter som kan bokas på 
Internet underlättas arbetet för alla inblandade parter. Dock är det viktigt att påpeka att det inte 
bör vara helt färdiga paket som bokas. Alla vill kunna skräddarsy sina egna lösningar. Ett för-
slag till detta lämnades av en av respondenterna där han menar att man kan lyfta fram ett antal 
produkter med tydlig prisinformation där kunden kan bygga sitt arrangemang online. I nästa 
skede är det den lokala aktörens uppgift att anpassa transporter etc. kring de önskade aktivite-
terna och platserna.  
 Via sin hemsida kan man utöver bokningar erbjuda kommunikation på olika sätt. Ett exem-
pel kan vara att man kan chatta med representanter för ett visst nätverk vid vissa tider etc. Sam-
tidigt som nätverket interagerar med varandra interagerar man med kunder och andra intressen-
ter. Internet är ett dagsfärskt medium varför det är av stor vikt att hålla alla uppgifter uppdatera-
de och aktuella. 
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 I rapporten kring Internet och turistnäringen jag hänvisat till ovan framgår att man saknar 
professionalism inom turistnäringen och vad gäller användandet av tekniska lösningar måste jag 
hålla med. Genom att utveckla webbsidor och på det sättet öka arenorna och sätten att kommu-
nicera med kunderna kan man effektivisera sitt arbete och samtidigt knyta starkare relationer. 

5.7 Avslutande ord 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att framtidens MICE-resenär efterfrågar ett gott värdskap 
och tar allt större hänsyn till olika riskfaktorer. Tiden prioriteras allt mer och man är mån om 
hur pengarna spenderas. Enkelhet är viktigt, inte minst genom att man kräver att tjänsteerbju-
dandet går mer mot en high-tech tjänst. 
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Hedenström Eva, VD Föreningen Turism i Sverige, 9 november, 2005 
 
Henricson Peter, Strömma Turism & Sjöfart AB, 29 november, 2005 
 
Klaesson Bengt, VD Stockholm Convention Bureau AB, 10 november, 2005  
 
Lindström Jojo, VD Uppsala Tourism AB, 9 november, 2005 
 

Bilder 
Annette Back 
Henrik Hugosson 
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Enkät 
E-postmeddelandet inleddes med ett kort brev som varierade något i utseende från första utskick till på-
minnelseförsändelse. 
 
Questions 
Please answer the following questions by writing your answers, or in some case state your opinion by 
grading with a number. To send your answers back simply reply on this e-mail. 
 
Within which main industries do you find your customers? 
Which industries do you think will increase their arrangements abroad, if any? 
Which industries will decrease their arrangements abroad, if any? 
Which industries are most interested in arrangements to Sweden, if any specific? 
 
To what extent do you think your customers consider following factors while choosing destination? 
(Please grade each factor from 0 to 5, where 0 is to non extent and 5 is to large extent) 

Risk of terror attack 
Risk of natural catastrophe 
Risk for epidemics (e.g. SARS) 
Other risk factors such as: 
How safe would you consider arranging a meeting or an incentive in Sweden is?  
(Please grade your opinion on a scale from 1 to 5, where 1 is not safe and 5 is the safest) 

 
What destinations are most asked for by your clients at the moment? 
Do you have any opinion of which destinations that will be most asked for in a near future? 
(Please state which destinations) 

Please grade the factors below what your customers prefer when choosing a destination 
(Please grade from 1-5, where 1 is the factor less asked for and 5 the factor most asked for) 

Sun & Beach 
City 
Countryside 
Activities 
Culture 
Other factors such as: 
 
What is limiting your clients in the consideration of your country tax law when planning an arrangement?  
(E.g. restrictions when choosing hotel standards) 

If so, which industries are mostly restricted and in what way? 
 
Have anyone from your department ever visited Sweden? 
 
Further comments:
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Intervjuguide svenska aktörer 
 
Bakgrund 
CBM 
Trendanalys MICE, fokuserade marknader  
Deras bakgrund? 
 
Branscher 
Vilka reser? 
Ökar/minskar? 
Särskilda till Sverige? 
 
Risktänkande 
Hänsyn vid resval? 
Sveriges plats? 
 
Resan 
Heta resmål nu? 
Heta resmål snart? 
 
Vad efterfrågas? 
sol & bad 
stadsliv 
natur 
nöje 
kultur 
annat… 
 
Marknadsföring 
Hur bemöter Sverige trender? 
FAM-Trips i Sverige, hur väl syns Sverige på mässor etc.? 
Vad bör Sverige lyfta fram? 
 
Övrigt? 
 


