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Bästa
kongressåret
någonsin för
Skandinaviens
huvudstad
Stockholm har under de senaste fem åren
etablerat sig på tio-i-topp-listan över världens
populäraste kongresstäder. Under året som gick
stärkte Stockholm sin ställning ytterligare med en
26-procentig ökning av antalet internationella
kongresser. Mycket talar för att ökningen
kommer att hålla i sig.

2008: ett år av överträffade
förväntningar
Att kongresser, företagsmöten och
incentiveresor bidrar med ett viktigt
tillskott till Stockholms ekonomi är ett
faktum som fler och fler börjar få upp
ögonen för. Därför är det glädjande
att kunna konstatera att 2008 blev ett
mycket bra kongressår för Stockholm,
med hela 150 genomförda internationella kongresser. Den första stora
kongressen – ERA/EDTA – samlade
20 % fler deltagare än arrangören hade
kalkylerat med. Även ESMO 2008,
den europeiska cancerorganisationens
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När Stockholm Waterfront öppnar
våren 2011 får Stockholm en ny,
stor och supermodern kongress- och
hotellanläggning precis där den är
som mest efterlängtad: mitt i city.

kongress, blev större än beräknat med
totalt 11 600 deltagare. Kort därefter
samlade den internationella organisationen FDI dryga 7 000 tandläkare
från hela världen.
Samarbete bakom framgångarna
Bakom ökningen av antalet kongresser
ligger ett långsiktigt och systematiskt
arbete med att positionera Stockholm
som kongresstad. VD för Stockholm
Visitors Board, Peter Lindqvist, nämner det faktum att man från och med
2004 fick ökade resurser och att man
idag har ett mer aktivt sätt att bear-

beta organisationer som skulle kunna
lägga en kongress i Stockholm, som
några av framgångsfaktorerna.
– Samarbetet med våra partners inom
mötesindustrin i Stockholm har också
ökat i så måtto att vi gör många fler
gemensamma aktiviteter och att vi
blivit bättre på att utnyttja varandras
kontaktnät, kunskaper och kapacitet,
säger Peter Lindqvist.
Nu faller den sista pusselbiten
på plats
Redan idag åtnjuter Stockholm ett
rykte av att vara välorganiserat och

I hård konkurrens med flertalet europeiska
städer, har Stockholm blivit utsedd till
Europas miljöhuvudstad 2010 av den
europeiska kommissionen. Ett kvalitetsbevis
som väntas få effekt även på antalet
företagsmöten som förläggs till staden.

effektivt, erbjuda utmärkta kommunikationer, god hotellkapacitet i innerstaden och bra kongressfaciliteter.
Vad som till viss del saknats för att
göra erbjudandet komplett är en stor
kongressanläggning mitt i centrala
Stockholm. Därför är projektet Stockholm Waterfront, med plats för 3000
personer i en hall, extra efterlängtat.
Den kombinerade kongress- och
hotellanläggningen byggs just nu i den
före detta postterminalen vid centralstationen och väntas öppna våren
2011. Dessutom planeras ytterligare
flera storhotell i staden.
– Det faktum att det händer mycket
i Stockholm, inte minst i form av nya

spännande mötesanläggningar och
hotellprojekt, väcker intresse hos organisationer och företag och gör vårt
arbete ännu mer stimulerande, säger
Peter Lindqvist.
Green Capital = Conference Capital?
Ytterligare en viktig händelse som
talar för att Stockholm kommer att
fortsätta att stärka sin position som
mötesstad, är det faktum att staden
nyligen blivit utsett till Europas första
miljöhuvudstad. Miljöhänsyn blir
nämligen ett allt viktigare argument
när framför allt företag väljer mellan
olika städer. Stockholm ligger helt rätt
i tiden genom att vi sedan lång tid till-

baka varit duktiga på att bygga med
miljön i fokus och det ser verkligen ut
som att detta arbete börjar betala sig,
avslutar Peter Lindqvist.

För mer information, kontakta:
Corporate Meetings & Incentives:
meet@svb.stockholm.se
Association Meetings:
congress@svb.stockholm.se
www.congresstockholm.se
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En viktig orsak till Stockholms popularitet som kongresstad är att staden har väldigt mycket att
erbjuda på en förhållandevis liten yta. Vilket bidrar till effektiva kongresser utan onödiga transporter.
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NÄR VI SKREV VÅR första trendrapport för två år sedan var det
ekonomiska landskapet ett böljande sommarfält fyllt av
mogna fruktträd som man var tvungen att vara blind för att
inte hitta, skörda och äta sig mätt av. Idag verkar vi i ett annat ekonomiskt landskap.
I USA har mötesindustrin fått fajtas för att inte bli bestraffad när Barack Obama låter ekonomiska stimulanspaket
skölja över det skadade ekonomiska landskapet. Alla tittar
mot den trötta bilindustrin som dragits med ett gigantiskt
underskott hur länge som helst, inte minst Sveriges eget
gamla bilmärke Saab. Kanske finns det en lösning i att skala
ner och börja om. Men betydligt viktigare är att vi på ministernivå i Sverige får någon som ser turismen, affärsturismen
och mötesindustrin för vad den är. En statlig inkomstkälla
som genererar 90 miljarder kronor i exportintäkter och
tio miljarder i momsintäkter från tillfälliga skattebetalare
som ingenting kräver tillbaka. Den viktigaste delen är mötesindustrin. Vi talar om internationella kongresser som
kommer till Sverige och på en enda vecka lägger in mellan
300-500 miljoner kronor, men det är det kortsiktiga perspektivet. I det långsiktiga talar vi om att bygga varumärket
Sverige, att välutbildade, ekonomiskt välsituerade människor från hela världen kommer hit och får uppleva ett land
där möten fungerar. Där hotell och anläggningar är bra, där
transporter fungerar och allt genomförs i tid. Vad tror ni det
skapar för bild för exempelvis professorer och forskare? Vi
behöver inte en turismminister. Vi behöver en minister som
förstår skillnaden mellan mötesindustri, affärsturism och
privatturism. Vi behöver politiker som förstår plustecknen
framför vår utveckling som mötesland, för kongresser och
stora evenemang. Varför har vi aldrig haft vinter-OS är en
relevant fråga. Det beror på att våra politiker inte bryr sig.
Men att de inte gör det beror ju också på oss som arbetar
i mötes- och event-industrin och inte satsat tillräckligt
mycket på att sätta allt ljus på de viktigaste frågorna. Men
nu är det dags. MPI i Sverige tar på sig hatten för att samla
samtliga stora aktörer. Det ska slås på trummor, för visst
finns det politiker som redan förstår, nu ska vi bara få ännu
fler att inse möjligheterna. Den här trendrapporten är en
del i den kunskapsbyggnad vi behöver. Välkommen till en
aha- och kunskapsresa i mötesindustrilandet Sverige. *
ATTI SOENARSO, chefredaktör/ansvarig utgivare
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20 TRENDER SOM
FÖRBÄTTRAR SVERIGE
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EN EKONOMISK KRIS kommer förstås aldrig lägligt, men den

värsta ekonomiska tillbakagången på åttio år kommer naturligtvis att sätta större spår än alla de andra ekonomiska
nedgångarna vi har sett, vi som levt längre än femtio år. Som
det ser ut just nu är vi nere på 2007 års nivå, ett år då många
var lyckliga över hur bra det gick. Så häng inte läpp, det är
genom motstånd vi utvecklas. Nu måste vi hitta nya vägar
och göra det som måste hända i mötesindustrin som är en
av de allra viktigaste industrier vi har. Vi är bra på möten i
Sverige – även globalt sett. Genom den tredje trendrapporten från Meetings International flyttar vi upp kunskapsnivån ytterligare om mötes- och eventindustrin. Här är de 19
viktigaste trenderna – som vi ser dem.

Rosenbad (1)
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1. DET POLITISKA UPPVAKNANDET (NY)
Som en efterlängtad raket på mötesindustrins himmel har
vi mottagit att det politiska arbetsfältet har förändrats under de senaste två åren också politiskt. Vi har skickat Meetings International till samtliga riksdagsledamöter och till
flera ledande politiker i de större städerna också utanför
Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt har vi sänt vårt
elektroniska nyhetsbrev till exakt samma personer. Självklart har några lämnat oss i brist på intresse när det gäller
innehållet i nyhetsbrevet, men i stort är gruppen helt intakt.
Vi förstår att politikerna åtminstone tar del av tidningen
och budskapet att Sverige tillhör världseliten när det gäller
möten och evenemang.
Språket bland politikerna håller på att ändras och går
från det socialdemokratiska gamla trötta uttrycket besöksnäringen till att tala om mötesindustri och affärsturism som
viktiga drivkrafter och drivande motorer i svensk turism.
Affärsturismen och mötesindustrin står för halva omsättningen i svensk turism, alltså 120 miljarder av 240 miljarder
kronor. Det är väl värt att ta på största politiska allvar.
Nästa steg är att skapa fler kontaktytor med de viktigaste
politikerna. Öka verksamheten i Almedalen, skapa seminarier direkt i riksdagen och i de större städerna genom MPI
(www.mpisweden.se, www.mpiweb.org). Så ökar vi möjligheterna att få en dialog med de politiker som ska styra
Sverige på riksnivå och i landets kanske tio, femton största
städer. De vill alla samma sak: att det ska gå bra för svensk
mötesindustri. Vi måste ha som mål att ge mer kunskap och
skapa nya vägar för en politisk dialog. Här finns ingen politisk motsättning – här finns enbart framgång om vi ökar
omfattningen på kunskapsöverföringen och därmed höjer
kunskapsnivåerna. En trend vi ska bevaka och följa upp under det kommande året.
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2. NYA CONVENTION BUREAUS GÖR SVERIGE TILL ETT MODERNT
MÖTESLAND (2)
Förra årets trendrapport kom att ligga ganska nära det som
också hände i samhället. Antalet convention bureaus, CVBs,
växte till och med snabbare än vad vi förutsade. För några år
sedan fanns bara Stockholm och Göteborg på CVB-kartan.
Idag kan vi lägga till Uppsala, Luleå, Umeå, Skellefteå, Gävle, Örebro, Gotland, Jönköping och Malmö. Vi förespår att
Åre, Östersund, Karlstad, Västerås, Norrköping/Linköping,
Borås, Lund, Helsingborg, Halmstad och Kristianstad inom
tidsperspektivet ett till tre år har egna CVB-er. Inte nog
med det. Majoriteten blir också medlemmar i ICCA, International Congress & Convention Association. Vi ser också
att några av CVB-erna fortfarande inte förmår att renodla
tanken att även försöka sköta jobbet som PCO, Professional
Congress Organizer, eftersom det är enklare att visa för politiker att här ramlar det in mer synliga pengar.
Den satsning vi ser kan komma i Skåne följer i spåren på
arbetet som Malmö redan gjort och gör. När den nya kongressanläggningen i Malmö city spikas under våren, och en

eller två av de nya planerade mässanläggningarna börjar
rulla igång på allvar, får Malmö Convention Bureau en flygande start på sin verksamhet.
Men tro för all del inte att Stockholm och Göteborg stillasittande väntar på döden. Städerna har solida lägen att
fortsätta utvecklas ifrån och Stockholm hade all-time-high
under 2008 med hela 150 genomförda möten mot 109 året
dessförinnan. Visst är det mycket viktigare med 150 genomförda internationella möten än att komma högt i ICCA:s statistik även om det också är ett mål för Stockholm.
3. DMC-UTVECKLINGEN TAR FART (3)
Trots det ekonomiska läget ser vi att det startar fler nya Destination Management Company-projekt som skapar ny fart
i det som Visit Sweden vill se en ännu snabbare utveckling
av. Vi lyfter som vanligt på hatten för Gerle DMC i Göteborg
och önskar att DMC-projektet med utgångspunkt i Ystad
hos ägarna till Ystad Saltsjöbad, YSB, tillsammans med Mats
Persson på Bornholmstrafiken/Ystad Resebyrå kan rekrytera rätt person till starten av sitt DMC-projekt.

Uppsala ko
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Förra året belyste vi att det blir fler företag som bildar
egna event/DMC-konstellationer, men de ligger fortfarande
mest i vassen som tillväxtprojekt. Vi tror dock att det startas
en handfull nya event/DMC-projekt under året. Kjell Ericsson, som äger Steningevik Konferens och Nova Park Conference tillsammans med Tomas Ebegård, planerar sedan en
tid ett sådant projekt. Flera andra större aktörer har också
insett att det kan vara en mycket lönsam affär att skapa ett
team av eventsäljare som använder deras anläggningar i första hand och arbetar som en DMC. Vi kan räkna med att allt
mer ljus i mötesindustrin riktas mot DMC-utvecklingen.
När DMC-erna lär sig att använda webben och sökmotorer
för att bli funna också internationellt kan antalet svenska
DMC-er fördubblas. Troligen sneglar även fler eventföretag
på DMC-marknaden. Ha också ögonen på vad ledande mötesindustriföretag som MCI Group, Congrex och Bokningsbolaget åstadkommer. Vad de gör får ofta efterföljare.
4. STRATEGISKA ALLIANSER OCH SAMARBETEN (6)
Event in Skåne och Tourism in Skåne kan ses som en direkt följd av det som tidigare har hänt i Stockholm och i
Västsvenska turistrådet. Med namn som Pehr Palm (Event
in Skåne) och Pia Jönsson Rajgård (Tourism in Skåne), förväntar vi oss att mycket ska hända. Malmö är på gång starkt
i och med kommande nybyggen som kongressanläggningen
vid centralstationen, den nyligen invigda Malmö Arena, den
för kort tid sedan öppnade fotbollsarenan, de kommande
två mässanläggningarna, varav den ena är nästgårds med
Malmö Arena. Malmö Convention Bureau stiger fram bland
dem som vill göra ett större avtryck och inte minst finns ett
destinationssamverkansprojekt i staden väl värt uppmärksamhet. Här kan muskler finnas i ett projekt som ger Malmö
tillbaka den förlorade tredjeplatsen bland landets mötesstäder, men det är en bit kvar. Det strategiska i Malmöprojektet är dock glasklart. Faller bitarna på plats kan det gå
fort uppåt. ICCAs statistik är inte det viktigaste som finns i
världen. Men det är trots allt ett mått som ingen kan bortse
ifrån. Uppsala fortfarande ligger långt före Malmö i den här
statistiken. Ett strategiskt samarbete i en Malmöallians kan
under de närmaste åren få politiker i Skåne att inse vikten
av välplanerade samarbeten.
När Tourism in Skåne och Event in Skåne tagit sig fram
till årsskiftet efter sina respektive födelser är det dags att
börja se resultat och det är spännande. Här pratar vi inte
kaffepengar utan miljoninvesteringar som ska ge minst 20
till 40 gånger pengarna tillbaka till regionen. Kanske de
viktigaste satsningarna överhuvudtaget under de senaste
åren vid sidan om Västsvenska turistrådet. Där finns för övrigt Carin Klemetz, ansvarig för mötessatsningen, som ser
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg, Uddevalla och flera
städer skapa sig egna kroppar i mötesindustrin. Västsvenska
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Anna Johansson (4)

turistrådets envetna satsningar på att bygga ut hela Mötesvästsverige ger redan resultat, men här kan vi förvänta oss
ännu mer. Kanske rent av en regional convention bureau?
Uppsala har en bra position idag, men den senaste satsningen på ett strategiskt samverkansprojekt för att skapa ett
ännu starkare nätverk som ska ge ytterligare internationella
evenemang och möten till universitetsstaden ser väldigt bra
och långsiktigt ut. Uppsala tänker inte invänta Malmös och
Lunds (förhoppningsvis kommande) CVB-satsningar. Uppsala ligger före och gör allt för att behålla den positionen.
I den här trenden räknar vi också in det projekt som initierats av Anna Johansson (MPI-medlem) på KTH i Stockholm. Hon har lyckats få med ett antal universitet, och
andra nära partners, i ett samarbetsprojekt som kan lyfta
fram Sverige också internationellt. Utanför landets gränser
syns inte mycket av de svenska universiteten från 1400- och
1600-talen när det gäller mötesindustrin, men vänta bara.
De nyare universiteten och högskolorna väcker hela Universitetssverige. Det är en trend som kanske bör stå för sig
själv, men eftersom den skapar ett projekt för strategiskt
samarbete får den räknas in här.
Att bygga varandras varumärken är en annan synvinkel
på samma fråga. Vem samarbetar du egentligen med? Hur
påverkar ni varandras varumärken? Är det ditt företag som
ger det andra företaget legitimitet? Är det i så fall du som
bygger det andra företagets varumärke, men att samma sak
inte gäller åt andra hållet? För visst är det precis det varumärkesbyggande handlar om? Att skapa en stark positiv bild
av vad du gör i ditt företag kan raseras av att dig lierar dig
med ett bolag som faktiskt fuskar sig fram genom tillvaron
och utger sig för att till exempel vara medlem i en kvalitets-
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främjande organisation/förening – fast de inte är sant. Vad
betyder ett sådant partnerskap för ditt företag? Vad säger du
till dina kunder?
Greenwashing, kvalitetswashing, som grundar sig i
mycket snack och lite eller obefintlig kunskap i ämnen man
säger sig äga och vilja utveckla, kan plötsligt bli lika tydligt
som kejsarens nya kläder. Hur kul är det då att vara partner och arbeta samman i en strategisk allians? Det är ju på
samma sätt med kundrelationer. Fördjupar eller förytligar
ni samarbetet? Till sist handlar det också om personliga relationer. Litar ni på varandra beror det på någonting som ni
har skapat tillsammans. Utveckla ditt varumärke med partners som utvecklar ditt varumärke. De andra tar energi där
du ger, men inte får någonting tillbaka.
5. EVENTFÖRETAGENS STARKA POSITIONERING (7)
Det är bland andra eventbolag som exempelvis brinc relations, Bodén & Co, Idélaboratoriet, Inspiration, Hansen,
Contrast, Meet Masters, Lovén & Partners, Dream Communications, Baluba, Imagine, PS Communication, Creative Events, Eventyr, Prosit design och integrerade kommunikationsföretag som Future Lab, rådgivningsföretaget
för interna möten Gr8 Meetings, som idag står för nästan
all utveckling av mötesindustrins innehåll och former.
Självklart finns det andra bolag och faktorer, storföretag som Astra Zeneca, Sandvik, Volvo, Ikea,
Ericsson och Scania som driver egna tankesmedjor när det gäller utvecklingen av hur möten och
evenemang ska bli mer professionella, roligare
och inte minst mer lönsamma. Det senaste året
har den trenden förstärkts ytterligare. När vi efterlyser förslag på vem som bör utses till ”Årets
Mötes- och eventplanerare” kommer de bästa

förslagen uteslutande från ledande eventföretag, och av den
enkla orsaken att det är de som arbetar med ROI och mötets
innehåll, strategi, regi, dramaturgi osv.
6. FÖRETAG FLYTTAR FRAM SINA POSITIONER GENOM STARKA
PERSONER (NY)
Vi lyfter fram Peter Vallenthin, vd på Geodis Wilson, som
utsågs till ”Årets mötes- och eventplanerare 2008”. Det var
mycket jämnt ända in till mållinjen i årets tävling. De fyra finalisterna (av 15 nominerade) var synnerligen kvalificerade
och samtliga finalister höll den nivå där första pris kunde ha
delats ut till alla, men till slut föll valet på Peter Vallenthin.
– Det var den kompromisslösa inställningen till att sätta
mötet i direkt fokus som blev avgörande, säger juryns ordförande Atti Soenarso, chefredaktör för Meetings International.
På det franskägda logistikföretaget Geodis Wilson sätter
man det personliga mötet främst och genom djupintervjuer,
värdskap, workshops och andra events. Företaget transporterar gods med båt och flyg, och är globalt en av de tio
största i logistikbranschen med en omsättning på 5 miljarder euro i fjol. I Sverige omsätter man 2,8 miljarder kronor,
har 4 000 aktiva kunder, tolv kontor, 330 anställda
och en marknadsandel på 20 procent, en andel
som Peter Vallenthin vill öka genom att vara
en intressantare partner och därmed ta
företaget till nästa nivå.
Varför utgår ni från det personliga
kundmötet i hela er verksamhet?
– Vi vill vara en kunskapspartner
och verkligen visa att vi bryr och
engagerar oss i våra kunders

Peter Vallenthin (6)
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