Trendrapport 2021
Vad händer med fysiska möten efter pandemin?

Av Ylva Björnberg för Svenska Möten
Copryright Svenska Möten.
Dela gärna innehållet, men glöm inte att kredda!

Trendrapport:
Fysiska möten efter pandemin
• 2021 års trendrapport är annorlunda mot tidigare år. Fokus ligger nu helt
på vad som kommer hända med fysiska möten efter pandemin.
• Vi har frågat kunder*, studerat öppna källor** och intervjuat ledande
experter i Sverige och utomlands.

*Enkät till Svenska Mötens kunder i februari 2021, där 318 svar inkom
** Exempelvis Svensk Konferens & Mötesbarometer 2021, Nordicbench, genomförd okt-nov 2020 med 952 respondenter
*** Nyckelpersoner inom Visita, Scandic och IACC

Centrala osäkerheter kvarstår
• En eventuell ekonomisk nedgång har stor inverkan på
konferensbokningar
• Vaccin finns, men virusmutationer kan ta sig runt befintliga skydd
• Flygets återhämtning påverkar resor mellan avlägsna destinationer inom
landet
• Frågor som besvaras kring bokningar innan vaccineringen är ett faktum,
kan besvaras annorlunda efteråt

Svenska Mötens
mötestrender.
2017-2020

Megatrenderna accelereras.
• Pandemin har genomgripande inverkan på hela samhället och framför allt skapas nya beteenden.
• Flera av de stora megatrenderna accelereras nu, medan andra påverkas mindre.
• Även flera av de mötestrender vi tidigare rapporterat om, ökar i intensitet.
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Vad händer med
fysiska möten
efter pandemin?

1. Fysiskt omtag.

När pandemin är över, kommer
du att föredra fysiska eller
digitala möten?

81%
svarade att det beror
på mötets syfte.

Bild: Downing NZ

1. Fysiskt omtag.
Vad: Det fysiska mötet var fortfarande norm 2019 även om
digitala möten och hybridmöten redan då var på stark
frammarch. År 2021 är det mer naturligt att syftet objektivt
kan styra val av mötesform. Men det kommer skilja sig
mycket mellan vem som föredrar vad.
Vad driver: Beteendeförändringar med nya inlärda beteenden
under lång tid (2020-2021) har förskjutit vårt förhållningssätt
till hur möten kan och ska hållas.
Exempel: 80 procent anser att valet av fysiskt eller virtuellt
möte beror på syftet. Endast 14 procent anger preferens för
fysiska möten, när de har ”syfte” som alternativ. Vi dras isär,
en dryg tredjedel menar att fysiska möten blivit viktigare och
en knapp tredjedel menar att fysiska möten blivit mindre
viktiga.
Konsekvenser: När det fysiska mötet inte längre är ”default”
blir det ännu viktigare att skilja ut och kommunicera när det
fysiska mötet är att föredra och varför. Det handlar både om
att förmedla de unika värden som inte går att få någon
annanstans. För att stärka konkurrenskraften hos fysiska
möten behöver kostnaden motiveras med t.ex. effekter på
kultur, försäljning och relationer i jämförelse med enbart
digitala interaktioner.

318 av Svenska Mötens kunder svarade på frågan om man föredrar fysiska eller digitala
möten. 257 personer, eller 80 procent, låter syftet avgöra.
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Vi dras isär. Svaren på frågan ”Har din syn på betydelsen av fysiska
möten förändrats under pandemin?” pekar på stora skillnader i hur
man värderar det fysiska mötet.

Källor: Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021 Svensk Konferens & Mötesbarometer 2021, Nordicbench, november 2020.

Vad tycker du är mest värdefullt
med fysiska möten?
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”Lättare ta beslut i fysiska möten.”
”Engagera sinnen, stämning och atmosfär.”
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Källor: Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021.
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Annat

”Om det är någon man
känner får man kramas.”
Kommentar från respondent Svenska Mötens kundundersökning 2021

Vad är en
kram värd?

Forskning visar att ju mer tillit det finns i en
grupp, desto mer oxytocin frigörs i hjärnan och
desto hårdare arbetar vi för att nå våra mål. Vi
presterar bättre när vi möts! Alltså ligger nyckeln
till framgång i en stark företagskultur med
medarbetare som träffas och litar på varandra.
•
•
•

Fysiskt möte

Tillit

Oxytycin

https://www.washingtonpost.com/sf/brandconnect/hilton/the-science-of-being-there/
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/h
ow_oxytocin_can_make_your_job_more_mea
ningful
https://www.peoplemattersglobal.com/article/e
mployee-engagement/using-oxytocin-forfostering-trust-in-an-organization-24829

Prestation

Källor: Trust Factor: The Science of High-Performance Companies, MIT Human Dynamics Lab

Paul J. Zak
Paul J. Zak, Ph.D., is the author of Trust Factor: The Science of High-Performance
Companies and The Moral Molecule: How Trust Works, and director of the Center for
Neuroeconomics Studies at Claremont Graduate University.

Vissa saker är fortfarande
bäst i den fysiska världen …
1. Spontana interaktioner
2. Brainstorming och problemlösning
3. Socialisering, relationer
4. Teambuilding och företagskultur

Uttalade utmaningar för distansarbete enligt Prithwiraj Choudhury,
docent i arbetslivsforskning med inriktning på framtidens arbetsliv och distansarbete vid
Harvard Business School

2. Format i rörelse.

Hydra Vulgaris. Bildkälla: Proyecto Agua/Flickr

3. Format i rörelse.
150

Vad: Nya mötestekniker, modeller och format – utveckling
pågår.
Vad driver: Ökad kompetens och bredare erfarenheter.
Exempel: Hybridisering – vi har bara sett början. Av Svenska
Mötens kunder menar 82 procent att de tror att det kommer
finnas mer hybrid-element i möten. I Radisson Hotels senaste
undersökning säger nästan 7 av 10 ser att hybridmötet
innebär att man kan attrahera fler deltagare. Digitalt spiller
över på fysiskt. Det sker även kultursöverföring från digitala
möten med ökade krav på delaktighet i alla möten, bättre
struktur och förberedelser
Konsekvenser och tips: Med en ökad tillgång och
tillgänglighet till bra teknik och service, ökar också
konkurrensen och därmed kraven på kvalitet. Nya
möteskompetenser är en framgångsfaktor: Kunskapsnivån
behöver höjas inom både försäljning och operations, framför
allt vad gäller hybridmöten, men även studiosändningar och
hubbar.
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Tror du att era fysiska möten/fysisk konferens/evenemang/utbildning på extern
anläggning kommer att bli mer digitala, t.ex. hybridmöten där vissa deltagare
deltar i lokalen med andra är med på länk, när pandemin är över?

”Hybridmöten är en omogen produkt
där kunskapsnivån är låg. De leverantörer
som kommer bli framgångsrika är de som kan
hjälpa kunderna att lyckas med den här
mötesformen.”
Katarina Palmqvist, försäljningschef Sverige, Scandic Hotels

Källor: Radisson Hotels,, Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021.
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”Multi-hubbar (”pods”) är verkligen det nya. Vi såg hybridmöten tidigare med en del interaktion
men inte mycket. Ett multi-plats-möte, sammanlänkat med specialistfacilitering och teknik
för två eller fler platser (plus virtuellt deltagande vid behov). Det är kritiskt med bra innehåll, facilitering,
kvalificerad AV-produktionspartner och en anläggning som förstår och stödjer det.
IACC är förespråkare för detta och sammanför starka partners såsom Abbit MultiHub meetings.”
Bild: Dezeen / Peter Pichler Architecture

Mark Cooper, VD för IACC

Seriösa hybridmöten är två möten

”Skapa två distinkta upplevelser, en personlig och en för distansdeltagare, där samma
innehåll inte alltid presenteras för båda målgrupperna. I sådana fall är nyckeln att bygga
in några ”toppmoment” som är samtidigt för båda, till exempel huvudpresentationer och
centrala gruppsessioner - möjligheter för de två publikerna att samlas genom
realtidsundersökningar som styr riktningen hos en session eller en Q & A-session med
högprofilerade presentatörer.”
Bild: Robert Recker Getty Images

James Frankis, chef för strategiska lösningar för Convene

Stor efterfrågan på teknik,
även mer avancerad sådan
Vilka av följande egenskaper hos en mötesanläggning värderar du mest inför bokning av extern
mötesanläggning i Sverige efter sommaren 2021?

Avancerad teknik och logistik för hybridmöten* (t.ex. VR,
AR, robotar, avancerat ljud, smarta tavlor, synkroniserade
måltider, sensorteknik, teknisk och dramaturgisk rådgivning
kring genomförandet) Flexibilitet kring avbokning

42 (13%)

97 (30%)

Stöd till hybridmöten* (Allt ovan inkl. tv-studio med tillgång
till studiotekniker)

163 (51%)

Basstöd till hybridmöten* (Ljud, ljus, wifi, skärm. Ej tvstudio)
0

Källor: Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021.

20

40

60

80

100

120

140

160

180

“Mer innehåll kommer delas före mötet. Vi lämnar bakom oss tråkiga
föreläsningar på stora scener till förmån för mer engagemang, vi har blivit
bättre på att engagera online.”
Mark Cooper, VD, IACC
“Beroende på form för digitala möten men där det i digitala mötet inte finns
möjlighet till muntlig dialog mellan samtliga deltagare underminerar det
digitala mötet möjligheten att ifrågasätta information och därmed uppstår en
obalans i maktrelationen mellan mötesdeltagare. Om kommuniktionsformen på
mötet är att en grupp kan tala muntligt medan andra deltagare bara kan
kommunicera skriftligt skapas en obalans i maktförhållandena där påståenden
och information kan framföras av den muntliga parten utan möjlighet till
ifrågasättande/ förtydligande, nyansering.”
Respondent i Svenska Mötens kundundersökning
”Möteskulturen ändras, man har lärt sig vara mer tydlig och effektiv med
agendan och att aktivt fördela ordet.”
Eva Lundström, marknadschef, Scandic Hotels

3. Postpandemistandarder.

3. Postpandemi-standarder.
Vad: Grundkrav kring säkerhet ser ut att kvarstå även efter
sommaren 2021. Kraven ändras kring teknik och säkerhet
medan kraven på upplevelse förstärks.
Vad driver: Ett djupt rotat säkerhetstänkande som kommer
ha fäste ett tag till, i kombination med större teknikvana en
stor längtan efter gemenskap och goda måltider.
Exempel: Vi värderar egenskaper hos anläggningar
annorlunda till efter sommaren 2021 – distansering, flexibel
avbokning, utomhusmöten- och aktiviteter, hybridteknik och
hygienrutiner förväntas av många konferensbokare idag – och
de är villiga att betala mer för lokaler som kan erbjuda social
distansering. Då färre icke-nödvändiga möten genomförs,
kommer kraven på de nödvändiga mötena att höjas.
Konsekvenser och tips: De som kan erbjuda topplistan
kommer att befinna sig överst på valbar plats. Innovation
kring utomhusmöten och utomhusaktiviteter blir attraktivt. Ju
bredare naturutbud desto bättre. Se till att helheten kring
mötet blir en upplevelse.

5 i topp hösten 2021:
1. Teknik
2. Gott om plats
2. Flexibel avbokning
3. Utomhus
5. Hygien
Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021.

1/4 av inköparna
vill ha Covid Cleancertifiering.
8. Vilka av följande egenskaper hos en mötesanläggning värderar du mest inför bokning av extern mötesanläggning i
Sverige efter sommaren 2021? Flera val är möjliga.

Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021.

Källa: Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021

Vilka egenskaper förväntar du
dig av anläggningar inför
bokning efter sommaren 2021?
3. Flexibel
avbokning

1. Teknik
2. Gott om
plats

Källor: Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021.

5. Hygien
4.
Utomhusmöten och
aktiviteter

Vilka av följande egenskaper hos en mötesanläggning
värderar du mest inför bokning av extern
mötesanläggning i Sverige efter sommaren 2021?
Annat
CovidClean-certifiering

Hygien

Kommunikation kring hygienrutiner och coronasäkring, t.ex. mathygien, desinficiering
Möjlighet till distansarbete, för dig själv eller din arbetsgrupp, i attraktiv miljö
Goda möjligheter till aktiviteter utomhus

Utomhus

Goda möjligheter till möten utomhus

Gott om plats

Gott om plats för alla deltagare

Flexibel avbokning

Flexibilitet kring avbokning

Stöd till hybridmöten* (Allt ovan inkl. tv-studio med tillgång till studiotekniker)

Teknik

Basstöd till hybridmöten* (Ljud, ljus, wifi, skärm. Ej tv-studio)
Avancerad teknik och logistik för hybridmöten* (t.ex. VR, AR, robotar, avancerat ljud, smarta
tavlor, synkroniserade måltider, sensorteknik, teknisk och dramaturgisk rådgivning kring…
0

Källa: Svenska Mötens kundundersökning februari-mars 2021.
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Bättre luftflöde kommer att vara en av
övervägandena. Även ur ett hälso- och
välmåendeperspektiv.

Mer tid kan behövas också mellan sessioner
för att låta människor hinna komma in och
ut ur rummen.

Mark Cooper, VD IACC

Aaron Wolowiec, VD för Event Garde

Arrangörer kan behöva erbjuda ett avskilt
rum för att isolera personal eller gäster som
blir sjuka.
Allison Torres Burtka, Associations Now

Mötesdeltagare är nog mer bekväma med
kortare möten så man inte är i samma rum
alltför länge.
Matt Johnsen, VP product management på
produktionsbolaget PSAV

Källor: IACC, Associations Now

”När vi väl samlas finns nu ett behov av rikare
upplevelser, mer nätverkande, mer umgänge.”
Mark Cooper, VD på IACC

Bild: QS.com

4. Nya öppningar.

4. Nya öppningar
Vad: Med förändringar i möteslandskapet uppstår nya nischer
och många har sett sig om efter nya kundsegment.
Vad driver: Minskat behov av kontorsyta. Fortsatta behov av
distansering och efterfrågan på utomhusaktiviteter.
Exempel: Distansarbete, co-working, worcation,
månadskontor. Hybridisering av möten. Fortsatt efterfrågan
på distansering och utomhusaktiviteter.
Konsekvenser och tips: Bättre digital infrastruktur och
ergonomi kommer krävas av distansarbetarna. Hyravtal
istället för fasta investeringar i teknik. Samarbeta med
mötesinnovatörer för att uppnå nästa nivå i utomhusmöten.

1. Distansarbete
66 av 318 kunder vill ha distansarbetsmöjligheter
när de bokar anläggning. Worcation som möjlig nisch för både
privatpersoner, företag och grupper.

2. Avancerad teknik
42 av 318 kunder vill ha avancerad teknik
som möjliggör VR, AR, robotar, avancerat ljud,
smarta tavlor, synkroniserade måltider.

3. Paketera ute
Ett högkvalitativt bekvämt och genuint utbud av
konferensprodukter kopplade till naturen, gärna kopplat till
självutveckling.

4. Bredd
Minska risken genom att stå på flera ben, restaurang,
spa, andra aktiviteter, fritidsaktiviteter, gym
och rikta till olika målgrupper inklusive privatmarknad.

Källor: Svenska Mötens kundundersökning feb-mars 2021, intervjuer

”Det är mycket sannolikt att stora
organisationer minska sina kontorsytor
liksom interna mötesutrymmen, och
kommer då se sig om efter externa
lösningar. Utan dagliga möten när vi
arbetar hemifrån kommer det att omsättas
till ett behov av fler fysiska möten. Det
kommer att öka antalet bokningar.”
Mark Cooper, VD för IAAC

”Att vara så flexibel som möjligt och ha så
många ben som möjligt att stå på, restaurang,
spa, andra aktiviteter, fritidsaktiviteter, gym,
så många verksamheter som möjligt. Har du
bredden kan du välja inriktning efter
marknaden, marknadsföra till helt olika
grupper. Även göra konferensytorna flexibla
och kunna anpassa precis efter det som
kunden behöver.”
Thomas Jakobsson, chefekonom, Visita

Bild: Lofsdalen Home

Både Fjällsätra i Åre och Lofsdalen har satsat på distansarbete - Worcation. Det som behövs är bra fiber och ergonomiska
arbetsplatser. Men istället för bara enstaka gäster borde detta funka för hela team, en vecka eller mer i taget.
https://www.di.se/nyheter/glom-hemmajobb-nu-ar-det-workation-som-galler/
https://www.dagensnaringsliv.se/20210119/200949/boende-distansarbetare-som-vill-jobba-fjallifran-erbjuds-av-lofsdalen

Exempel på att gränserna mellan privatmarknaden
och konferensmarknaden suddas ut.
https://www.forrest.life/

”Telepresce” – telenärvaro, för hybridmöten och events. Double 3 använder en helt integrerad lösning som
innehåller avancerad bildteknik som möjliggör bättre djup i bilden, två högupplösta kameror och 6 mikrofoner.

https://www.gadgetvoize.com/2021/02/18/review-double-robotics-double-3-telepresence-robot/
Bild: Gadgetvoize

SeesionLab har ett stort utbud av naturworkshop-resurser.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1218719.pdf
https://www.sessionlab.com/library/outdoor

Fem trender inom
naturturism:
1. Personlig utveckling i naturen, både
privat och i arbetslivet
2. Ökad efterfrågan på bekväma,
tillrättalagda och säkra naturupplevelser
3. Längtan efter genuina naturupplevelser
blir större
4. Hälsotänkandet ökar, både inom mat,
resor och upplevelser
5. Engagemang som en strävan, att bidra
och göra nytta

Källor: VisitSwedens naturturism-trender 2020
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/natur/naturturismtrender-2020/
https://www.gorangennvi.eu/nature-academy/
https://friluften.se/
Nature Quests, transformerande självutveckling med ledningsgrupper med Naturakademin.
Bild: Naturakademin/Göran Gennvi
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