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Sammanfattning	  av	  ’Svenska	  Mötestrender	  2013’	  
	  

1. Kortare	  möten	  med	  tydlig	  målsättning:	  Tidspress	  gör	  att	  det	  går	  mot	  kortare	  möten	  och	  
man	  väljer	  främst	  att	  hålla	  mötet	  i	  nära	  anslutning	  till	  orten	  man	  verkar	  på.	  Samtidigt	  visar	  
trenden	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  komma	  iväg	  för	  den	  sociala	  biten.	  Det	  är	  också	  viktigare	  att	  man	  
sätter	  upp	  en	  målsättning	  med	  mötet	  och	  genomför	  en	  uppföljning.	  Vad	  gav	  mötet?	  
Uppnåddes	  målen	  med	  mötet?	  	  

2. Interaktivitet:	  Det	  inaktiva	  blir	  interaktivt!	  Mötena	  innehåller	  färre	  föreläsningar	  och	  mer	  
kreativ	  dialog.	  Metoderna	  är	  flera,	  som	  omröstningar	  och	  erfarenhetsutbyte	  via	  
speedmeetings.	  Den	  nya	  tekniken	  ger	  oss	  även	  möjlighet	  att	  engagera	  oss	  utanför	  
mötesrummet,	  exempelvis	  via	  sociala	  medier	  som	  Twitter.	  

3. Upplevelsen	  flyttar	  in	  i	  mötesrummet:	  Aktiviteterna	  har	  fått	  mer	  underordnad	  betydelse.	  
För	  att	  inte	  förringa	  mötet	  väljer	  man	  att	  inkludera	  upplevelsen	  till	  mötet.	  Trenden	  visar	  även	  
att	  deltagarna	  gärna	  blir	  överraskade	  av	  en	  aktivitet	  som	  de	  inte	  riktigt	  räknat	  med.	  
Exempelvis	  en	  korvgubbe	  som	  serverar	  istället	  för	  traditionell	  lunch,	  eller	  varför	  inte	  ett	  
besök	  av	  glassbilen	  utanför	  mötet.	  	  

4. Snabbare	  bokning:	  Möten	  bokas	  med	  kortare	  varsel.	  	  
5. Större	  krav	  på	  anläggningar	  –	  aktivare	  mötesanläggningar:	  Utmana	  anläggningen	  inför	  ett	  

möte,	  där	  man	  exempelvis	  kan	  testa	  nya	  typer	  av	  mötesmodeller,	  satsa	  på	  en	  unik	  plats	  för	  
mötet	  eller	  testa	  unik	  möblering	  för	  att	  ta	  några	  exempel.	  Trenden	  är	  att	  ta	  hjälp	  av	  en	  
extern	  mötesexpert	  för	  att	  optimera	  mötet	  på	  bästa	  sätt.	  	  

	  
Viktigt	  inför	  möten	  2013	  
1.	  Innehåll,	  mål	  och	  syfte	  
2.	  Förberedelse	  
3.	  Möblering	  	  
4.	  Olika	  mötesmodeller	  	  
5.	  Interaktivitet	  
	  
Att	  undvika	  inför	  mötet	  2013	  
1.	  Oförberedda	  möten	  
2.	  Monolog	  istället	  för	  dialog	  
3.	  Ingen	  uppföljning	  
	   	  
	  
Fakta	  Johan	  Fägerblad,	  vd	  Svenska	  Möten	  
Namn:	  Johan	  Fägerblad,	  Ålder:	  52	  år,	  Bor:	  Västerås	  
Gör:	  VD	  på	  Svenska	  Möten	  sedan	  2006	  och	  med	  lång	  erfarenhet	  av	  mötes-‐	  och	  resebranschen.	  	  
Familj:	  Gift	  med	  Lina,	  resebyråchef	  på	  Resia,	  och	  barnen	  Gustav,	  21,	  Kalle,	  19,	  och	  Arvid	  8.	  Gillar:	  Är	  
en	  rese-‐	  och	  ishockeynörd.	  Brinner	  för:	  VIK	  Västerås	  HK	  (hockey)	  och	  naturligtvis	  för	  möten.	  
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Kort	  sammanfattning	  –	  mötesstatistik	  i	  siffror	  åren	  2012,	  2009	  samt	  2007	  
Nedan	  hittar	  ni	  ett	  urval	  av	  mötesstatistik	  gällande	  bokningsförfrågningar,	  inkommande	  bokningar	  
och	  genomförda	  möten	  under	  åren	  2007,	  2009	  och	  2012.	  

	   	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	   	   	  2012	  

	  
2009	  

	  
2007	  

	  Antal	  dagar	  bokade	  möten	  
varade	  

Antal	  dagar	  bokade	  möten	  
varade	  

Antal	  dagar	  bokade	  möten	  
varade	  

	   	   	  1	  dag	   52%	   1	  dag	   43%	   1	  dag	   40%	  
2	  dagar	   42%	   2	  dagar	   50%	   2	  dagar	   53%	  
3	  dagar	   4%	   3	  dagar	   5%	   3	  dagar	   5%	  
4	  dagar	   1%	   4	  dagar	   1%	   4	  dagar	   1%	  
5	  dagar	   0%	   5	  dagar	   1%	   5	  dagar	   1%	  
6	  dagar	   0%	   6	  dagar	   0%	   6	  dagar	   0%	  
7	  dagar	   0%	   7	  dagar	   0%	   7	  dagar	   0%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Flest	  möten	  startade	   Flest	  möten	  startade	   Flest	  möten	  startade	  
Måndag	   17%	   Måndag	   18%	   Måndag	   17%	  
Tisdag	   22%	   Tisdag	   22%	   Tisdag	   23%	  
Onsdag	   23%	   Onsdag	   25%	   Onsdag	   23%	  
Torsdag	   28%	   Torsdag	   27%	   Torsdag	   28%	  
Fredag	   9%	   Fredag	   7%	   Fredag	   8%	  
Lördag	   1%	   Lördag	   1%	   Lördag	   1%	  
Söndag	   0%	   Söndag	   0%	   Söndag	   0%	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  Mest	  populärt	  är	  det	  att	  boka	  1-‐	  och	  2-‐dagars	  möten	  oavsett	  om	  möten	  bokades	  in	  2007,	  2009	  eller	  
2012.	  Den	  största	  skillnaden	  är	  att	  hälften	  av	  alla	  bokade	  möten	  under	  2007	  (53%)	  och	  2009	  (50%)	  
pågick	  i	  minst	  två	  dagar,	  emedan	  majoriteten	  av	  alla	  bokade	  möten	  under	  2012	  (52%)	  endast	  hölls	  
under	  en	  dag.	  Intresset	  för	  att	  ha	  ett	  3-‐dagarsmöte	  har	  minskat	  de	  senaste	  tre	  åren	  från	  5%	  till	  4%	  	  
liksom	  5-‐dagarsmöten	  som	  gått	  från	  1%	  2007	  och	  2009	  till	  0%	  under	  2012.	  	  	  
Trenden	  att	  torsdagen	  är	  största	  mötesdagen	  håller	  i	  sig	  även	  2012	  med	  28%.	  Tätt	  följd	  av	  onsdag	  
med	  sina	  23%	  och	  tisdag	  med	  22%,	  en	  hårfin	  skillnad.	  Måndagen	  som	  fjärde	  favoritdag	  för	  
mötesbokning	  har	  bibehållit	  sin	  popularitet	  genom	  åren	  från	  17%	  under	  2007	  till	  18%	  under	  2009	  
och	  nu	  tillbaka	  på	  17%	  under	  2012.	  Vad	  man	  däremot	  ser	  är	  ett	  ökat	  intresse	  för	  fredagen	  som	  
mötesdag	  som	  2012	  gått	  upp	  till	  9%	  från	  2009	  års	  7%.	  Söndagen	  däremot	  är	  inte	  intressant	  för	  
bokningar	  och	  endast	  1%	  av	  alla	  möten	  bokas	  på	  en	  lördag.	  	  
	  
Mötesbokningar	  månadsvis	  
Statistik	  visar	  att	  bokningsflödet	  månadsvis	  är	  ganska	  likvärdigt	  år	  efter	  år.	  	  
Vårbokningarna	  är	  något	  påverkade	  av	  när	  påsken	  infaller	  varför	  april	  månad	  är	  stark	  ett	  år	  och	  mars	  
ett	  annat.	  Maj	  är	  annars	  en	  stadig	  bokningsmånad	  då	  många	  bokar	  in	  vår-‐	  och	  sommaravslutningar.	  	  
Under	  hösten	  domineras	  september,	  oktober	  och	  november	  som	  stabila	  bokningsmånader;	  månader	  
för	  uppstartsmöten.	  Tidigare	  ingick	  även	  augusti	  som	  bokningsmånad,	  men	  när	  många	  valt	  att	  
senarelägga	  sommarsemestern	  har	  här	  skett	  en	  förändring	  även	  inom	  mötesbokningar.	  	  
	  


