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I DETTA NUMMER

Teknikutvecklingen 
idag går i en rasande 
fart och påverkar 
oss alla i allt vi gör. 
Den påverkar våra 
barn på fritids och 

skola, våra arbetsplatser, vårt sätt 
att ta till ossinformation och nyhe-
ter, vårt sätt att söka information 
men även ”mjukare” saker som 
 bekräftelse och kärlek.

Vi känner alla till hur tekniken 
förändrat människors beteenden 
kring resandet. I kombination med 
att flyget blivit lättillgängligt och 
billigt, har tekniken gjort det möj-
ligt för i stort sett alla att resa.

”Upplevs” är nyckelordet
På många sätt har tekniken drivit 
positiva förändringar, men i vissa 
fall ställer den även till problem. 
Hur förklarar jag för ”mina rese-
närer” att vi som företag ställer 
krav på vilka hotell man ska bo på, 
när de på egen hand hittat något 
som upplevs billigare och bättre? 
”Upplevs” är faktiskt nyckelordet 

här,  eftersom det när man bokar 
i de valda kanalerna levereras ett 
mervärde till företaget utöver det 
förhandlade priset. Ett mervärde 
som resenären inte känner till eller 
ser, men som är av vikt för företa-
get i stort. Diskussionen kring de 
här mervärdena får vi ta en annan 
gång. I ärlighetens namn har den 
diskussionen förts sedan ”tidernas 
begynnelse”.

Samtalen pågår överallt
I och med teknikens intåg har 
 betydelsen av kommunikation ökat 
rejält. En Travel manager eller rese-
ansvarig på företaget behöver kom-
municera på ett helt annat sätt med 
resenärerna i dag; både för att över-
rösta mediebruset i stort och för att 
beskriva vad och varför det finns 
vissa regler att följa. 

Tidigare ifrågasattes en policy 
eller ett taget  beslut kring tjäns-
teresandet i mycket mindre ut-
sträckning än i dag. Samtalen 
pågår överallt; i sociala  medier, i 
företagets egna kanaler, privat och 

Förändringar runt hörnet
Alldeles för sällan får jag möjligheten att reflektera över det som sker omkring mig. På 
 semestern kring det privata kanske, men tiden för reflektion på arbetet finns inte riktigt. 
 Därför var det så spännande då vi för ett par veckor sedan samlade några profiler inom 
 affärsresenäringen för ett samtal kring vart vi som bransch är på väg. 
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på jobbet osv. Den som är ansvarig  
behöver förstå detta och finnas där 
det är möjligt. Paradoxalt nog har de 
senaste årens oroligheter i världen 
gjort det lite lättare att få gehör för 
gällande policys. De flesta medarbe-
tare accepterar styrning när de vet 
att det görs för ens eget bästa. Jag 
skulle vilja påstå att väldigt få som 
reser till Islamabad på jobb kring-
går policy genom att ta en taxi från 
gatan eller boka ett hotell på nätet. 
Tvärtom vittnar de storföretag som 
reser till oroliga delar av världen att 
resenärerna i hög utsträckning för-
säkrar sig om att de ”gör rätt”.

Rollen blir mer komplex
Som företag behöver jag faktiskt ha 
kontroll över var mina resenärer 
befinner sig – och ha möjlighet att 
kommunicera med dem om något 
sker. Det ingår i företagets arbetsgi-
varansvar.

Hur många av de som jobbar med 
företagets tjänsteresor är kommu-
nikatörer då? Inte många, kanske 
inte någon! Hur många av de som 

jobbar med företagets  tjänsteresor 
kan riskanalys och säkerhetsfrågor? 
Inte många, kanske inte  någon? 
Hur många kan processer kring 
kvittohantering, traktamenten 
och reseräkningar? Något fler, men 
inte alla. Rollen blir mer och mer 
komplex, mer och mer  strategisk 
och American Express GBT:s vd 
 Anders Bohlins beskrivning av 
 Travel  managern som ”en dirigent” 
är  målande (se artikeln om runda-
bordssamtalet).

Förändringar runt hörnet
Under rundabordssamtalet fram-
kom att de flesta deltagarna tror 
att ”de stora förändringarna” som 
vi pratat om och väntat på så länge 
är precis runt hörnet. Vi har längtat, 
bävat och stretat emot – lite beroen-
de på var vi befinner oss. Att föränd-
ringarna kommer tvekar ingen på. 
Frågan är vart de leder oss!

Vi rustar oss för framtiden, för-
bereder oss i den mån det går och 
gläder oss till att möta framtiden. 
Bring it on! ■

Återvinn gärna tidningenFölj oss på @MediaplanetSE @Mediaplanet_se
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Business Travel Awards
Årligen utser affärsresekunderna 
själva vinnarna i kategorier 
som bästa inrikestransport- 
och utrikesflyg, bästa 
hotellkedja och Sveriges bästa 
konferensanläggning. s10

Mötestrender 
– En tydlig trend är att 
sociala medier allt mer 
befinner sig i centrum, 
såväl före som under 
och efter mötet, 
Lennart Paulsson. s12

Affärsresenär 
Så här reser Klas år 2016 
- hans företag har sänkt 
sina resekostnader med 10 
procent. Läs mer om Klas 
dag som affärsresenär  
på sajten.

Lotten Fowler
General Manager,  
SBTA/Sveriges Affärsreseförening

På många sätt har 
tekniken drivit positiva 
förändringar, men i 
vissa fall ställer den 
även till problem.

FOTO: MIRANDA KARLSSON

facebook.com/Mediaplanet.AB.Sverige
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NYHETER

Arbetstid och 
restid flyter 
ihop till ett

TEXT: Annika Wihlborg FOTO: Miranda Karlsson

Hur tycker ni att 
 utmaningarna ser ut för 
 affärsresebranschen och 
travel managers idag?

Christian Riebne: Vi som arbe-
tar med och skapar policys för före-
tagets affärsresor framstår ibland 
som dinosaurier eftersom vi inte 
kan erbjuda resenären samma val-
möjligheter när de reser i tjänsten 
som när de reser privat. Få affärsre-
senärer har förståelse för varför våra 
policys ser ut som de gör och varför 
valmöjligheterna är mer begrän-
sade när man ska boka affärsresor. 
Det betraktar jag som en utmaning 
för mig som travel manager.

Mia Andersson: I stora  globala 
företag finns ofta många olika 
 affärssystem och andra typer av IT-

system. En utmaning är att få alla 
dessa system att samverka. Vi för-
söker vara flexibla när det kommer 
till affärsresor, men eftersom Astra 
Zeneca är ett stort företag med en 
gigantisk IT-infrastruktur så är det 
inte alltid så  enkelt. Samtidigt är 
den genomsnittliga resenären be-
tydligt mer påläst och kunnig idag 
jämfört med för tio år sedan.

Anders Bohlin: Näringslivets 
ökade globalisering påverkar för-
stås även affärsresandet. Tidigare 
var det ofta mest naturligt att göra 
affärer med och resa till länder som 
låg nära Sverige, nu kan ett svenskt 
företag ha sina största marknader 
i länder som Kina, Peru och Ka-
nada, vilket förstås ställer krav på  
travel managers.
Rickard Holmén: Det verkar 

som att många affärsresenärer 
vill att affärsresan ska fungera på 
samma sätt som när de reser pri-
vat, men när jag reser i jobbet vill 
jag snarare att allt ska flyta på utan 
att jag  behöver ägna det en tanke. 
På så sätt kan jag fokusera fullt ut  
på  jobbet.

Jesper Söderström: Alla re-
sebolag vill bygga direktrelationer 
med resenären. Som privatresenär 
 bestämmer jag själv vilka aktörer 
jag ska anlita, men som affärsre-
senär är jag ofta begränsad till ett 
 fåtal alternativ vad gäller exempel-
vis flyg och hotell. Jag tror att det 
alltid kommer att vara privatre-
semarknaden som driver  teknik- 
utvecklingen i resebranschen  
som helhet.
Magnus Khysing: Affärsresenä-

rer har gått från att knappt behöva 
fatta några beslut alls till att ställas 
inför massor av små beslut i sin var-
dag som resenär. Idag finns drygt  
64 000 appar med koppling 
till affärsresor, det illustrerar  
trenden tydligt.

Rickard Holmén: Det gäller att 
välja vilka delar av resandet som 
medarbetarna själva ska få på-
verka. Med smart teknik kan man 
välja  vilka beslut medarbetarna 
ska  kunna fatta kring sina egna 
 affärsresor.

Anders Bohlin: I teorin vore det 
fantastiskt om det fanns appar el-
ler liknande som guidar affärsrese-
nären till rätt bokningsbeslut som 
gör att de följer affärsresepolicyn. 
En intressant fråga är hur vi tar 

tekniken till hjälp för att uppfylla 
säkerhetskrav, ekonomiska krav, 
varumärkesaspekter och andra 
policykrav som företaget ställer på 
sina affärsresenärer. Tyvärr har vi 
inte  kommit dit ännu.

Magnus Khysing: Ur mitt per-
spektiv är IT-säkerhet och resenä-
rens säkerhet första prioritet när 
det gäller affärsresor. Nästa priori-
tet är compliance, det ska vara en-
kelt för resenären att följa policys 
och regelverk. Ytterligare en viktig 
faktor är att det ska vara enkelt för 
resenären att redovisa sin resa. Flyg 
och hotell är i allmänhet lätt att 
boka och redovisa, men alla småut-
gifter längs med resan, exempelvis 
resan till och från flygplatsen, even-
tuell parkering på flygplatsen och 
andra kringtjänster, innebär ofta 

Vilka trender är på gång och hur ser  utvecklingen ut i 
 affärsresebranschen just nu? Vi samlade ett antal  branschexperter 
som delade med sig av sina åsikter, tankar och trendspaningar kring 
dagens och framtidens affärsresande.

SAGT RUNT BORDET

1.Mia: ”Teknikbolag, resebyråer och rese- 
köpare behöver samverka för att driva teknik- 
utvecklingen framåt.”
2. Christian: ”Vi har en ung  medarbetarkår 
som inte vill bli alltför styrda i sitt 
 affärsresande.” 
3. Jesper: ”Jag  anser att det i dags-
läget främst är två faktorer som driver 
 utvecklingen: affärsresandet; teknologi- 
utvecklingen och  resenärerna.”
4. Magnus: ”Andra exempel på 
 smarta  appar som verkligen underlättar 
 affärsresenärers  vardag är de som möjliggör 
säkert och krypterat  wifi-användande, oav-
sett var man  befinner sig. ” 
5. Anders: ”Näringslivets  ökade 
 globalisering påverkar förstås även 
 affärsresandet.”
6. Rickard: ”Med smart teknik kan man 
 välja  vilka beslut  medarbetarna ska  kunna 
fatta kring sina egna  affärsresor.”
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att resenären samlar på sig en hel 
hög med kvitton som så småning-
om ska redovisas. Digital kvittos-
canning och andra smarta tjänster 
underlättar definitivt tillvaron för 
de flesta  affärsresenärer.

Kulturella skillnader 
 mellan olika  generationer 
i  arbetslivet är stora, 
 generationerna skiljer sig 
markant åt. Hur hanterar 
ni det när det  kommer till 
 affärsresor?

Mia Andersson: Travel Mana-
gement har förändrats enormt de 
senaste tio åren. Man har länge pra-
tat om att resebyråer framöver en-
dast kommer att boka de mer kom-
plexa affärsresorna, men de ägnar 
sig fortfarande åt att boka många 

enklare resor. Samtidigt har travel 
management aldrig varit lika roligt 
som nu. En utmaning för oss är att 
kombinera resenärernas krav på att 
allt ska vara snabbt och mobilt, från 
bokning till reseredovisning med 
kraven från våra stakeholders, som 
har specifika krav vad gäller budget, 
säkerhet och att ständigt effektivi-
sera affärsresandet. Just viljan att 
ständigt förbättra och effektivisera 
affärsresandet har helt klart blivit 
mer påtaglig på senare år.

Rickard Holmén: Travel mana-
gerns viktigaste framtida uppgift 
verkar vara att bygga upp en sam-
lad process kring företagets  resande 
och att hålla ihop  reseprocessen 
från start till mål. Kanske får fram-
tidens travel manager en mer 
 strategisk roll?

Anders Bohlin: Travel managern 
behöver även integrera arbetet med 
ett antal specialister internt. Jag 
liknar gärna travel managerns roll 
vid dirigentens, de ska hålla ihop 
många olika regelverk och policys 
som påverkar affärsresandet.

Jesper Söderström: Den tra-
ditionella inköps- och bokningsrol-
len är numera bara en mycket liten 
del av en travel managers arbete. 
De ägnar istället merparten av sitt 
 fokus åt att få ihop olika aktörer och 
kombinera olika leverantörer som 
tillsammans kan levererar affärsre-
sor som uppfyller alla de krav som 
såväl affärsresenärer och företagets 
stakeholders ställer.

Vem driver utvecklingen i 
affärsresebranschen just 

nu och vem  borde driva 
 förändringen?

Mia Andersson: Stora aktörer 
som samverkar på innovativa sätt 
är en faktor som definitivt driver 
utvecklingen framåt i affärsrese-
branschen. Ett sådant exempel är 
Lufthansas samarbete med Ama-
deus. Den typen av nytänkande 
samarbeten banar väg för hela af-
färsresebranschen. Teknikbolag, 
resebyråer och reseköpare behöver 
samverka för att driva teknikut-
vecklingen framåt.

Magnus Khysing: Jag sneglar 
på USA och utvecklingen där.  När 
de utvecklar nya tjänster och ap-
par utgår de alltid från såväl bespa-
ringsmöjligheter som affärsresenä-
rers behov. Om nya appar och andra 

tekniska hjälpmedel inte uppfyller 
dessa krav så försvinner de automa-
tiskt från marknaden.

Jesper Söderström: Jag  anser 
att det i dagsläget främst är två 
faktorer som driver utvecklingen: 
affärsresandet; teknologiutveck-
lingen och resenärerna.

Vilka trender och  tendenser 
har ni identifierat på 
 affärsreseområdet?

Mia Andersson: Många av-
delningar på företaget är mer 
eller mindre involverade i af-
färsresandet. Travel managern 
kan exempelvis vara knuten till 
HR, ekonomiavdelningen eller  
inköpsavdelningen och arbetets 
karaktär och mål  varierar delvis 
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Mia Andersson

Stora aktörer som samverkar på innovativa sätt 
är en faktor som definitivt driver utvecklingen 
framåt i affärsresebranschen. 
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Vi jobbar med fastighetsrätt, skatterätt, företagsrätt, arvs-
rätt, pensionsfrågor, familjerätt osv. Lexur Juristbyrå AB 
erbjuder juridisk rådgivning från spanska advokater och 
svenska jurister som har mångårig erfarenhet av att hjälpa 
utlandsflyttande svenskar på plats i Sverige och i Spanien 
– nu även direkt från Stockholm.

–  Vi erbjuder ett kostnadsfritt första möte för svenskar som 
funderar på att flytta till Spanien. Många upplever det som en 
trygghet att vi kan erbjuda juridisk rådgivning på plats både i 
Sverige och i Spanien. Vi ansvarar för våra klienters juridiska 
frågeställningar, medan de kan koncentrera sig på att njuta av 
sin nya tillvaro i Spanien, säger EU-advokat José Garcia Val-
decasas, som är specialiserad på internationell skatterätt och 

registrerad hos advokatsamfundet i Sverige (EU-advokat) och 
Spanien (Abogado). 
 Lexur Abogados inledde sin verksamhet i Spanien för tretton 
år sedan och ytterligare ett nytt kontor öppnade fyra år senare 
i Stockholm, där José Garcia Valdecasas och hans kollega, jur 
kand Anita Ekström, är stationerade.
 –  Vi kan – bland annat – informera våra klienter och vara 
behjälpliga för att säkerställa en trygg och planerad investering 
i fastigheter i Spanien. Det kan innebära att utreda frågor kring 
olika typer av kontrakt, konsekvensanalyser av olika val, att 
göra en due diligence dvs. att undersöka objektet åt köparen 
och samla så mycket information som möjligt för att få tillräck-
ligt med underlag för ett beslut avseende villkor för ett säkert 
köp. Lexur hjälper även till med traditionella familjerättsliga 

ärenden som frågor kring arv och testamente. Vi arbetar också 
med frågor kring att driva företag i Spanien och mycket mer. 
Vi är en komplett juristbyrå som erbjuder engagerad personlig 
service för svenskar som funderar på, ska eller redan har flyttat 
till Spanien, säger José Garcia Valdecasas.

Läs mer på www.lexur.se

Lexur Juristbyrå AB - specialister på juridisk rådgivning i samband med flytt från Sverige till Spanien

Anders Bohlin

Travel managern behöver även integrera arbetet med ett antal specialister internt. Jag liknar gärna 
travel managerns roll vid dirigentens, de ska hålla ihop många olika regelverk och policys som påverkar 
affärsresandet.

Det finns många 
smarta appar som 
jag själv använder 
i min vardag som 
affärsresenär.

beroende på vilken enhet de är 
knutna till. Samtidigt varierar kva-
litetsnivån på det arbete som travel 
managern utför avsevärt mellan 
olika företag.

Anders Bohlin: En intressant 
tendens är att allt fler företag inte 
längre resonerar i termer av restid 
och arbetstid. Dessa två världar är 
numera allt mer integrerade på 
företag som Ikea och Sony Mobile, 
som ger sina medarbetare rätt för-
utsättningar att vara produktiva 
och effektiva, oavsett om de arbe-
tar på resande fot, hemma eller på 

något av företagets kontor. Det här 
tankesättet ställer krav på att före-
tagen tillhandahåller rätt tekniska 
hjälpmedel och andra förutsätt-
ningar som behövs för att verkligen 
kunna vara effektiva, oavsett var de 
befinner sig.

Magnus Khysing: Det finns 
många smarta appar som jag själv 
använder i min vardag som affärs-
resenär. Jag befinner mig exem-
pelvis relativt ofta på Heathrow 
eftersom det är en viktig hubb för 
flygtrafiken.  Med hjälp av en app 
kan jag enkelt se om någon av 

mina kollegor eller affärsbekanta 
befinner sig på Heathrow samti-
digt som mig. Andra exempel på 
smarta appar som verkligen under-
lättar  affärsresenärers vardag är de 
som möjliggör säkert och krypterat 
wifi-användande, oavsett var man 
befinner sig. Det underlättar bland 
annat för affärsresenärer att få full 
tillgång till företagets affärssystem, 
oavsett var de befinner sig.

Anders Bohlin: Ibland sägs det 
att affärsresebranschen inte är 
särskilt förändringsbenägen, men 
jag anser inte att det stämmer.  

Vi anpassar oss istället snabbt till  
en värld i förändring. Branschen 
är förändringsbenägen och  duktig 
på att hantera olika typer av 
 förändringar.

Christian Riebne: Vi har en 
ung medarbetarkår som inte vill 
bli  alltför styrda i sitt  affärsresande. 
De vill ha möjlighet att välja 
 mellan många olika hotell, flyg-
bolag och liknande. De vill enkelt 
kunna boka och överblicka hela sin  
affärsresa via mobiltelefonen el-
ler läsplattan, avslutar Christian 
 Riebne dagens diskussion. ■

Magnus Khysing

FOTO: MIRANDA KARLSSON



En av de främsta utmaningarna för 
affärsresebranscheniallmänhetochtravelmanagers
isynnerhetärettökatfokuspåriskmanagement.
Attminimerariskernaförresenärerisambandmed
affärsresorharalltidvaritifokusförbranschen,men
enutmaningärattfåmedarbetarnaattföljaföreta-
getsresepolicyochattdessutomförståviktenavatt
följaden.DetanserJoakimKrumlinde,Commercial
DirectorpåBCDTravelochTicketBiziSverige.

Hurbörföretagsomköperaffärsresorhanteradessa
utmaningar?
– Vi i egenskap av affärsresebyrå har förstås ambitionen 
att vara en one-stop- shop för företag som köper 
affärsresor. Affärsresor som bokas via affärsresebyråer 
kan alltid spåras, medan resor som affärsresenären 
själv bokar är betydligt svårare att spåra. Jag tycker 
att fler företag bör vara tydliga gentemot resenärerna 
angående sin resepolicy. Den finns där för resenärernas 

egen skull, men det är viktigt att det är enkelt och 
användarvänligt att följa den.

Hurkanteknikutvecklingenbidratillattutveckla
affärsresebranschen?
– Som ett led att utveckla vårt erbjudande tecknade 
BCD Travels konsultbolag Advito i april 2016 ett 
avtal med Cisco som syftar till att öka användningen 
av  virtuella lösningar. När så mycket kan lösas utan 
 mänsklig interaktion är det än viktigare att den person-
liga service som affärsresebyråer erbjuder per telefon 
eller mail verkligen kan erbjuda mervärden som inte 
kan fås via digitala kanaler.

Kulturellaskillnadermellanolikagenerationer
iarbetslivetärstora,generationernaskiljersig
markantåt.Hurhanterarnidetnärdetkommertill
affärsresor?
– För yngre generationer är behovet av att åka på 

affärsresor inte självklart. De är uppvuxna med 
avståndsöverbryggande teknik och ifrågasätter ofta om 
ett fysiskt möte verkligen är befogat. Medans andra 
generationer genomför mer oreflekterat affärsresor, 
för dem är det ett mer självklart alternativ. Det är ett 
exempel på hur generationsklyftor präglar synen på 
affärsresor. Vår ambition är att erbjuda en lösning som 
är anpassad utifrån varje företag och resenärs behov 
och förutsättningar.

Vemdriverförändringeniaffärsresebranschen
justnuochvembordedrivaförändringen?
– I samverkan med både etablerade och nya affärs- 
reseaktörer i kombination men ny teknik skapar vi en 
förändring av affärsresemarknaden för våra kunders 
bästa. För att utveckla och bredda vårt erbjudande har 
vi därför etablerat ett partnerskap med Airbnb som når 
nya målgrupper.

AffärSreSeBrAnSCHen
BefinnerSigi
STänDigföränDring JoakimKrumlinde,CommercialDirector

påBCDTravelochTicketBiziSverige.

Vad du än anser 
om saken påverkar 
resenärernas 
konsumentbeteende hur 
de hanterar affärsresan
Egencia är en av världens 
största affärsresebyråer. 
Vi hjälper företag att 
forma en resekultur 
genom att utgå från 
resenärernas perspektiv. 
Egencia fokuserar på och 
investerar i att utveckla 
intuitiva lösningar och vi 
äger vår teknologi: 
en integrerad plattform 
för bokningar online och 
i mobilen. 

Det är teknologirevolutionen inom 
konsumentbranschen som gör att 
affärsresenärerna har en stor roll i att 
själva välja hur, när, var och varför de 
spenderar sin resebudget. 
För att förstå dessa val analyserar vi 
beteendemönster från Expedia-gruppen 
och testar olika teorier. Istället för att 
fråga kunderna vilken 
bokningsupplevelse de föredrar, 
erbjuder vi olika alternativ och studerar 
hur de faktiskt bokar”, 
kommenterar Michael Schüller, 
VD på Egencia Sweden. 
 

Genom vår innovativa 
teknologi erbjuder vi den 
service resenärer vill ha 
och de reseprogram 
företagen behöver.

Kontakta oss så 
berättar vi hur!

egencia-resenar.se
070 - 205 98 76  
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Vill du resa utan administration och slippa reseräkningar? 
Dörr till dörr, inga företagskort.

Gör som Klas och spara 10 % på företagets resekostnader

www.travelclearing.com

Hur Klas och hans företag  
sänkt sina resekostnader
Måndag morgon – Klas, 
 Affärsområdeschef på ett 
större Nordiskt bolag, vaknar 
av väckarklockan och gör sin 
vanliga morgonrutin, en kopp 
nybryggt kaffe, en snabb 
blick i tidningen, skickar 
ett par SMS - pip, puss på 
fru och barn, taxin väntar 
 utanför. 

Klas hoppar in i taxin och åker de 
30 minuterna till flygplatsen. Han 
går genom säkerhetskontrollens 
Fast-Track, och väljer som vanligt 
ett säte vid fönstret. Flygplanet 
 accelererar och lyfter upp in i den 
 uppgående solen. 

Välkända rutiner
Klas lutar sig tillbaka, tittar på 
molnen som flyger förbi och gör 
en kort reflektion om den verkliga 
 meningen med livet. Kabinperso-
nalen utför sina vanliga, men av 
Klas, så välkända rutiner. “Dags 
att stänga av all elektronisk utrust-

ning”, flygplanet landar tryggt och 
säkert på Arlanda. Klas skyndar 
ut, med ett snabbt leende och ett 
”tack” till  kabinpersonalen.

En intensiv arbetsdag
Flygbussen står och väntar utan-
för terminalen och Klas skannar 
snabbt sin e-biljett i telefonen. 40 
minuter senare kliver han in på 
kontoret. 

Det är en intensiv arbetsdag med 
många möten innan det är dags att 
åka till hotellet för några timmars 
välförtjänt återhämtning. Hej, hej, 
till personalen i receptionen. Klas 
får sin nyckel och går upp för att 
förbereda morgondagens manage-
ment möte. Han ringer hem till fa-
miljen och säger god natt.

Nästa morgon - Klas lämnar 
 hotellet, ingen utcheckning  eller 
väntan i kön vid receptionen. 
 Istället snabbt in i den väntande 
taxin som han bokade i Appen 
 tidigare på morgonen. Telefonen 
 ringer, han svarar och hoppar in i 

taxin, chauffören vet ju redan vart 
han ska. Han slänger en snabb 
blick på den stressade, ringlande 
taxikön utanför  hotellet och tittar 
nöjt på sin klocka, han kommer att 
vara i god tid till mötet. Framme 
vid kontoret, fortfarande fast i tele-
fonsamtalet, hoppar han ur taxin, 
ingen kortbetalning, inget kvitto, 
ingen väntan. Han nickar hejdå 
och mimar ett tack till taxichauffö-
ren, innan han  fortsätter in genom 
 dörrarna till kontoret.

Ett hållbart boende
För Klas är detta en helt vanlig 
 resdag: Majoriteten av företagets 
 affärsresenärer bokar själv sina 
 resor genom ett bokningsverktyg 
on-line. På 3-5 minuter kan resenä-
rerna själv välja det, för dem, bästa 
sättet att resa.

Resenären erbjuds ett urval av 
omsorgsfullt utvalda och upphand-
lade hotell i de städer där majori-
teten av företagets resor sker. Ett 
kostnadseffektivt, säkert, hållbart 

och bekvämt boende. Kostnads-
effektivt – för att en konsolidering 
av antalet hotellnätter ger större 
volym och bättre möjligheter till att 
förhandla lägre pris. 

Säkert och hållbart – för att man i 
inköpsprocessen gjort en noggrann 
genomlysning på hotellet avseende 
dess säkerhet och arbete för hållbar-
het. Bekvämt- för att läget på hotel-
let är i ett välkänt område och att 
det alltid erbjuder möjligheter till 
en god middag, träning etc, etc.

En stor tidsbesparing
Resenärerna betalar inte på hotel-
let. Det enda de behöver göra är 
att identifiera sig, så som anställd 
på företaget. E-vouchers är imple-
menterade och sparar mycket tid! 
Resenären behöver inte vänta i kön 
för att få checka ut, behöver inte 
betala med ett privat bankkort och 
behöver inte lägga tid på att göra 
reseräkningar för att få tillbaka sina 
pengar för reseutlägg.
    En faktura vid månadsslutet med 

alla reseomkostnader, såsom hotell, 
tåg, taxi flygbuss etc, det fungerar 
precis som det gör för flygbiljet-
terna idag. En månads faktura med 
reseomkostnader, uppdelat per 
kostnadsställe  Detta är en stor tids-
besparing för fakturahanteringen, 
för ekonomiavdelningen och för 
 resenären själv.

Utveckla produkter
Samma reseprocess används för 
hela Företagets Nordiska verk-
samhet och resenären har samma 
 reseupplevelse i alla länder  (Sverige, 
Norge, Danmark och Finland). 
 Tydliga rapporter som visar ut-
checkad data som kan jämföras 
med avtalade priser. På väg hem, 
Klas har precis fått kvartalsrap-
porten för sitt  affärsområde. Över 
10 procent besparing på resekost-
nader, jämfört med samma period 
förgående år!  ”Ja”, tänker Klas, 
de pengarna används bättre till 
att utveckla våra produkter, för  
våra  kunder. ■   

Av Redaktionen

Spar på dina kostnader. Klas har precis fått kvartalsrapporten för sitt  affärsområde. Över 10 procent besparing på resekostnader, jämfört med samma period förgående år! FOTO: ISTOCK



SPONSRAT INNEHÅLL

–Det innebär att alla delar 
av ett motivationsprogram 
tar avstamp i det  mänskliga 
beteendet och formas 
efter vad som kan skapa 
 inspirerade och motivera-
de personer, vare sig det 
är kunder, flygpassagerare, 
återförsäljare eller andra, 
förklarar Fredrik Landgren, 
VD på Motivation Service AB.

De jobbar som branschoberoende 
experter på lojalitets- och motiva-
tionsprogram inom exempelvis 
bil-, mode- och byggbranscherna. 
De kopplas till att börja med in 
som konsulter för att tillsam-
mans med ledningen identifiera 
olika förbättringsområden med 
syfte att driva upp resultaten. 
Det kan handla om interna moti-
vationsprogram, kundklubbar 

eller externa program som riktar 
sig till återförsäljare. Motivation 
Service tar sedan fram ett behov-
sanpassat  program som de sedan 
också driver åt  företaget. De orga-
niserar olika motiverande aktivi-
teter, mäter utfallet och ändrar 
vid behov inriktning för att bättre 
kunna motivera,  inspirera och 
förstärka lojalitet.

Våra program är handfasta och 
 fokuserar på att skapa en positiv 
spiral av handling, återkoppling, 
bekräftelse och uppmuntran, 
 säger Fredrik.

Ser till kundens behov
Ett av företagen som med stor 
framgång använder Motivation 
Service är Geberit AB som bland 
annat säljer olika badrumspro-
dukter.
– Vi anlitar Motivation Service för 

att vi vill vinna kampen om kun-
derna ute i butikerna, även då vi 
själva inte står i butiken, förklarar 
Jeanette Smårs,  Försäljnings-
chef på Geberit AB.

Programmet United Club riktar 
sig till Geberits återförsäljare och 
motiverar och inspirerar säljarna 
ute i butikerna att sälja mer av 
 Geberit och IFÖ/IDO:s  produkter 
genom olika typer av aktiviteter 
och incitament.

– Det vi uppskattar mest med 
Motivation Service och deras 
tjänster är att de hela tiden är 
 aktiva och reagerar snabbt på åter-
kopplingar från butikerna. De är 
också väldigt fyndiga och  tänker 
utanför ramarna när det gäller 
belöningssystem som överraskar 
och motiverar säljarna att sälja 
ännu mer, berättar hon.  ■

Tänker utanför boxen

Av Ylva Sjönell

När man jobbar med lojalitets- och motivationsprogram är det viktigt att 
hela tiden utgå från det faktum att det är människor som skapar resultaten.

”Våra program är handfasta och  fokuserar på att skapa en positiv 
 spiral av handling, återkoppling, bekräftelse och uppmuntran” 
– Fredrik Landgren, vd på Motivation Service AB.

KONTAKT
MOTIVATION SERVICE AB
Tel: +46 (0)8 444 95 30
info@motivationservice.se
www.motivationservice.se

PayEx är experter på fakturering och kan sköta hela processen; vi skapar underlag, 
skickar fakturan, hanterar din kunds inbetalning och följer upp ifall betalning inte sker. 

Du kan tryggt lägga hela eller delar av faktureringen hos oss och du väljer själv vilka 
delar du vill att PayEx ska hantera.
                     
Låt PayEx ge dig de bästa förutsättningarna, så att du kan fokusera på det du är bra på, 
genom att vi gör det vi är bäst på. Enklare än så blir det inte.
 

Du fokuserar. Vi fakturerar.

Fakturaservice ReskontraserviceInkassoservice Billing Fakturaköp
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Papperskvitton kräver admi-
nistration i alla led och gynnar 
varken företagens produktivi-
tet eller miljön. Därför tillhör 
framtiden de digitala kvittona.

Jag reste mycket i tjänsten tidigare i 
karriären och la mycket tid på kvit-
tohantering, så en av drivkrafterna 
var att lösa det problemet. Affärs-
män ska fokusera på affärer och 
inte kvittoadministration,  säger 
Rickard Holmén en av grundarna 
till ETNetwork som ligger bakom 
den digitala kvittotjänsten Kwick.

En verifikation för ett köp kan 
vara ett kvitto, en faktura eller ett 

annat underlag som innehåller 
information om affärshändelsen. 
 Historiskt har detta varit i pappers-
format men fakturorna har under 
ett antal år gått över till att bli allt 
mer digitala och nu är kvittona på 
väg åt samma håll.

– Alla tjänar på digitala kvitton, 
företagen, den enskilde medarbe-
taren, skatteverket samt vår natur 
och miljö, säger Rickard.

Effektivare medarbetare
I Sverige skrivs det ut cirka 1,5 
miljarder papperskvitton varje år. 
Det är en dyr hantering för före-
tagen. För de anställda som redo-

visar  kvitton i tjänsten går det åt 
onödig tid för kvittohantering som 
istället skulle kunna spenderas på 
företagets kärnverksamhet. Dess-
utom måste den anställde hålla 
reda på alla kvitton för att inte själv 
bli  ansvarig för utlägget, vilket är 
vanligt i många verksamheter om 
 kvitton saknas.

Integration med affärssystem
– Företag tjänar tidsmässigt i flera 
led på att hantera kvitton digitalt 
 istället för att hantera de gamla 
papperskvittona, säger Rickard.

Rent praktiskt går det till så 
att när individen handlar med 

Affärsresebranschens 
bästa leverantörer

EXPERTTIPS

Läs fler intressanta artiklar på  
företagsverksamhet.se

I april 2017 är det dags för den elfte upplagan av 
Business Travel Awards, affärsresebranschens årliga 
tävling där affärsresekunderna själva utser vinnarna i 
kategorier som bästa inrikestransport- och utrikesflyg, 
bästa hotellkedja, bästa hyrbilsföretag och Sveriges 
bästa konferensanläggning.

Business Travel Awards arrangeras i samverkan 
mellan Resegeometri och Sveriges Affärsresefören-
ing. Prisutdelningen sker i april varje år och det är 
affärsreseköparna själva som utser vinnarna i respek-
tive  kategori. Business Travel Awards innehåller bland 
 annat två kategorier för affärsresebyråer, två katego-
rier för  betalkort samt kategorier för hotell, hyrbilar, 
inrikes- och  utrikestransporter.

– Innan Business Travel Awards startades fanns ett 
motsvarande pris där en jury utsåg vinnarna. Vi tyck-
er att det är mer rättvist om affärsreseköparna själva 
får en möjlighet att göra sin röst hörd. Ett viktigt 
syfte med priset är att förse affärsresebranschen med 
en möjlighet till benchmarking. Affärsreseköparnas 
intresse för listan med vinnare är i allmänhet också 
stort, den fungerar som en slags ”Konsumentupplys-
ning” för dem. Det märks att Business Travel Awards 
verkligen uppskattas av branschen, säger Jan Ogner 
på Resegeometri.

Det märks att Business Travel 
Awards verkligen uppskattas  
av branschen.

FOTO: TIBORFOTO

Exempel på pristagare 2016:

Bästa Mötesanläggning: Hooks Herrgård

Digitala 
kvitton är här 
för att stanna

TEXT: Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck
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sitt kort så skickas ett digitalt 
kvitto från handlarens system 
till företagets ekonomisystem 
och ingen manuell hantering el-
ler arkivering av papperskvitto 
är nödvändig. Det finns idag 
 samarbeten mellan  kortutgivare, 
en mängd företag som exempelvis 
 taxibolag,  parkeringsbolag, flyg-
bolag samt tillverkare av affärs- och 
 ekonomisystem.

Viktigt med ett bra flöde
– Vill den anställde lägga till infor-
mation till kvittot om vad inköpet 
gällde, till exempel vid represen-
tation, så kan det göras i appen 

Kwick, fortsätter Rickard Holmén.
Det är viktigt att flödet i 

 hanteringen av kvitton på företa-
gen fungerar så smidigt som möj-
ligt. Annika Johansson,  Senior 
Key Account Manager på First 
Card, jobbar med att hjälpa företag 
att  effektivisera och förenkla sina 
 administrativa processer.

– Vi ser kvittot som den felande 
länken i elektroniska  betalningar 
och med detta initiativ finns 
 äntligen en lösning som uppfyller 
de krav som finns samtidigt som 
det förenklar för våra kunder, säger 
 Annika Johansson.

Hon berättar att man i  framtiden 

sannolikt kommer att använda 
olika typer av betalningar utöver 
plastkort. Kortet är bara ett verk-
tyg i dag, betalningarna är redan 
digitala och det viktiga är att även 
 underlagen är det.

Mycket pengar att spara
Korrekt utgivna digitala kvitton är 
godkända hos både skatteverket 
och bokföringsnämnden. Skatte-
verket är positivt inställda då det 
gynnar vit handel samt ger enklare 
tillgänglighet vid skatterevision. 
Rickar Holmén förklarar att det blir 
struktur och kvalitet i bokföringen 
helt enkelt.

Det finns beräkningar som  visar 
att företagen och de anställda läg-
ger cirka 7 minuter per kvitto i 
hantering och administration. Att 
radikalt minska – eller helt ta bort 
– dessa minuter innebär en enorm 
besparingspotential för företagen. 

Intresset är stort
Tid som läggs på kvittohantering 
kan istället läggas på arbetsuppgif-
ter som för verksamheten framåt.  
– Digitala kvitton är framtiden. 
Det kräver fortfarande en del mis-
sionerande men alla ser  fördelarna 
och intresset är stort, avslutar  
Rickard Holmén. ■

Alla tjänar på  digitala 
kvitton,  företagen, 
den enskilde 
 medarbetaren, 
 skatteverket samt 
vår natur och miljö.

Läs fler artiklar på  
företagsverksamhet.se

Annika Johansson
 Senior Key Account Manager,
First Card.

Rickard Holmén 
En av grundarna till ETNetwork som  
ligger bakom den digitala kvittotjänsten Kwick.

FOTO: MIRANDA KARLSSON
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Låt konferensens 
syfte och mål avgöra 

val av möteslokal

SPALT

Genom att välja rätt konferensanläggning, bjuda 
in rätt mötesdeltagare och inte tveka att framfö-
ra specifika önskemål till konferensanläggning-
en skapar du rätt förutsättningar för en effektiv 
konferens som verkligen uppfyller sitt syfte.

–Låt konferensens övergripande syfte och mål avgöra val 
av konferensanläggning. Börja med att fastställa vad ni vill 
uppnå med mötet. Tänk efter vilka som delta och hur du un-
derlättar för dem att avsätta tid för mötet. Ta sedan in förslag 
på platser som erbjuder en miljö som skapar förutsättningar 
för att nå både målet och att deltagarna uppskattar mötet.
Vill ni sammansvetsa deltagarna, tacka kunder för det gång-
na året eller lansera en omorganisation? Det avgör vem som 
ska bjudas in till konferensen och hur ni ska lägga upp pro-
grammet, säger Jörgen Tingsberg, marknads- och försälj-
ningschef på Sodexo Meetings som driver ett tjugotal mötes-
platser i Sverige och Finland

– Vid sidan av ett genomtänkt konferensprogram så spelar 
mat och dryck en stor roll för en lyckad konferens. Kompo-
nera menyer som håller deltagarnas energinivå på en jämn 
nivå under hela dagen. Om ni planerar en gemensam aktivi-
tet för konferensdeltagarna så gäller det återigen att tänka till 
kring syfte och mål, säger Jörgen Tingsberg.

Läs fler intressanta artiklar på  
företagsverksamhet.se

Jörgen Tingsberg

Marknads- och försäljningschef på Sodexo Meetings

Höstens hetaste 
mötestrender
Trots att mötesindustrin år-
ligen omsätter 150 miljarder 
kronor så är 54 procent av 
alla möten kontraproduktiva. 

Att ställa krav på högkvalitativa 
möten är därmed långt ifrån obe-
fogat. I en uppkopplad vardag 
 fyller de fysiska mötena en allt 
viktigare funktion. Vi bad  Lennart 
 Paulsson, mötesexpert, mode-
rator och författare till ”Stora 
 Mötesboken”, att lista höstens fem 
 tydligaste  mötestrender.

Förläng mötets livstid
–En tydlig trend är att sociala 
 medier allt mer befinner sig i centr-
um, såväl före som under och efter 
mötet. Sociala medier bidrar till att 
attrahera mötesdeltagare, expo-
nerar mötet medan det pågår och 
 inbjuder till diskussioner och dialog 
efter mötet. Sociala medier bidrar 
definitivt till att förlänga mötets 
livslängd, säger Lennart  Paulsson.

Ytterligare en trend är att tekni-
ken i form av bland annat smart-
phones gör det möjligt för mötes-
deltagarna att rösta, ställa frågor 

och dela med sig av synpunkter i 
samband med mötet. Det bidrar i 
sin tur till att allt fler möten går från 
informationsmöten till dialogmö-
ten. Vilket i allt högre grad ställer 
krav på professionell  mötesledning.

Korta och effektiva möten
–Innovativa lokaler är en tydlig 
trend. Ett möte kan hållas nästan 
var som helst, exempelvis utom-
hus, som promenadmöte, i en 
 annorlunda lokal eller på en plats 
som stimulerar kreativiteten mer 
än traditionella mötesrum. Vi 

ser en betydligt mer flexibel syn 
på  begreppet möteslokal, säger 
 Lennart Paulsson.

Nätverka i pauserna
Allt fler företag väljer korta och 
 effektiva planeringsmöten på stå-
ende fot framför långsittningar i 
mötesrum. Dessa stående möten 
är ofta bara en kvart långa och har 
i allmänhet en mycket avgränsad 
och specifik agenda med fokus 
på en aktuell och relevant fråge-
ställning. Många upplever den 
här typen av möten som betydligt 
mer produktiva och effektiva än 
 traditionella längre möten, åtmins-
tone till vardags.

–Jag har även noterat att allt fler 
mötesarrangörer planerar in fler 
och längre pauser i mötesprogram-
met. Många som deltar i exem-
pelvis en kongress eller konferens 
uppskattar pauserna allra mest, då 
har de möjlighet att nätverka och 
lära känna sina kollegor. Pauserna 
ger även mötesdeltagarna en chans 
att bearbeta och analysera den 
 information de fått på mötet, säger 
 Lennart Paulsson. ■   

Av  Annika Wihlborg

Låt konferensens övergripande 
syfte och mål avgöra val av 
konferensanläggning.

FOTO: URBAN JÖRÉN

Lennart  Paulsson

Mötesexpert, moderator, författare

FOTO: MAGNUS SVENSSON/SMAJL STUDIO

Sociala medier. En tydlig trend är att sociala  medier allt mer befinner sig i centrum, såväl före som under och efter 
mötet. FOTO: ISTOCK

karlstadccc.se

CONGRESS
CULTURE
CENTRE

Våra referenser.
Din trygghet.

Anita Dour, Nationella Släktforskardagarna

Karlstad CCC är en fantastisk anläggning för 
evenemang av typen Nationella Släktforskar-
dagarna med 90 unika utställare med 
monter storlekar mellan 4-104 kvadratmeter, 
24 före läsningar i 4 olika salar, och mycket, 
mycket mer. Allt i samma hus där Karlstad 
CCCs egen personal alltid fi nns till hands och 
hjälper till med allt.

karlstadccc.se

CONGRESS
CULTURE
CENTRE

Våra referenser.
Din trygghet.

Anita Dour, Nationella Släktforskardagarna

Karlstad CCC är en fantastisk anläggning för 
evenemang av typen Nationella Släktforskar-
dagarna med 90 unika utställare med 
monter storlekar mellan 4-104 kvadratmeter, 
24 före läsningar i 4 olika salar, och mycket, 
mycket mer. Allt i samma hus där Karlstad 
CCCs egen personal alltid fi nns till hands och 
hjälper till med allt.



 

Välkommen till Sodexo Meetings!
20 mötesplatser i Sverige och Finland.

Bokningsservice 020-64 00 00
Besök oss på 
www.sodexomeetings.se

Välkommen till Norra Latin och Folkets Hus. 
Här hittar du unika möjligheter både inomhus och utomhus. 
Vi hjälper dig med alla dina betydelsefulla arrangemang oavsett 
storlek. Stockholm City Conference Centre är en komplett  
mötes- och eventanläggning mitt i city.

         

Minimöte, megaevent
och allt där emellan

stoccc.se
08-506 166 00

Inbäddat i de vackra småländska skogarna, ligger 
Hooks Herrgård. En anläggning som gjord för konfe-
renser med guldkant i en genuin och avkopplande 
1700-talsmiljö. På ett strategiskt geografiskt läge 
kombineras lantligt lugn med förstklassiga konferens-
lokaler och avkopplande aktiviteter.

Hooks Herrgård ligger i anslutning till E4:an ett par 
mil söder om Jönköping, intill Hokasjöns glittrande 
 vattenspegel. Anläggningen rymmer två golfbanor, en 
härlig spa-avdelning, ett kök av absolut toppklass och 
natursköna vandringsleder. Herrgårdens strategiska 
geografiska läge är på lagom pendlingsavstånd från såväl 
Stockholm som Malmö och Göteborg samt  flera andra 
svenska städer. Därför  väljer många företag med med- 
arbetare i de tre  storstäderna att samlas och  konferera 
på just Hooks  Herrgård.

Vi anser att Hooks Herrgård har Smålands trevligaste 
konferensmiljö och det  tycker våra gäster också, säger 
Hans Edberg, vd på Hooks  Herrgård.

–Detta har vi fått kvitto på genom utmärkelser som 
Bästa Mötesanläggning 2016 i Business Travel Awards, 
Customers choice, Bästa  Svenska Mötesplats 2014, 
framröstad av Svenska Mötens kunder och senast en 
 silverplats för Årets spakonferens 2016 på Spa Awards, 
säger  Hans Edberg.

Svanenmärkta Hooks Herrgård satsar mycket på 
 gastronomiska upplevelser och kan bland annat erbjuda 

en KRAV-märkt frukostbuffé. Här arbetar en fransk köks-
mästare samt kockar från flera olika länder, som i största 
möjliga mån använder sig av närodlade och ekologiska 
råvaror när de planerar säsongens menyer.

Spaavdelning erbjuder avkoppling 
–För två år sedan invigde vi vårt spa, vilket har blivit en 
mycket populär avslutning på konferensdagen. I spat 
finns tre varma källor med utsikt över Hokasjön, en 
tjugometerspool, ett bastulandskap och relaxytor. För 
grupper som söker andra aktiviteter än spa finns det 
många möjligheter, annars kan vi rekommendera att 
ta vara på den avkopplande miljön och njuta av den 
vackra naturen, säger Hans Edberg.

”Förutom den vackra miljön har vi den  bästa 
maten, det bekväma boendet, ett härligt spa, 
två golfbanor och fantastiska medarbetare.”

HookS HErrgård ErbjudEr konfErEnSEr mEd guldkant

http://www.hooksherrgard.se/
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KARTA

Sverige har ett fantastisk  
utbud av intressanta resmål  
för konferenser, kickoffer  
och kongresser från Lappland  
i norr till Malmö i söder. 

Konferera  
på hemmaplan 

ÅRE
Åre är Sveriges alpina centrum i en fantastisk miljö. 
Här finns utförsåkning i varierande svårighetsgrad 
för både barnfamiljer och för den mer erfarne. Det är 
även en väldigt populär ort för längdskidåkare med 
välskötta längdspår. Efter skidåkningen så kan man 
åka på skotersafari eller bara relaxa i något av byns 
flera span. Här finns gott om hotell, restauranger och 
shopping, vilket också gör Åre till den perfekta desti-
nationen.

ÅRE

LAPPLAND
För sällskap med både svenska och utländska  
gäster kan en tur till svenska Lappland vara en 
ögonöppnande upplevelse. Vita vidder, vackra 
vyer och boende i tält eller hotell av is – allt  beror 
på graden av äventyrlighet. Dessutom finner du 
gigantiska gruvor, framtidens  energiutveckling 
och en rymdforskning i världsklass.

LAPPLAND

STOCKHOLM
Vattnet, skärgården, krogarna och 
 evenemangen lyser vackert i solen. 
 Stockholm har också blivit en högst relevant  
hotell – och kongresstad på senare år, året 
runt. Byggen som Stockholm Waterfront 
 driver den viktiga utvecklingen framåt.

STOCKHOLM 
GÖTEBORG
Det finns en anledning till att Göteborg står värd 
för Nordens största branschmässor – Svenska  
Mässan i kombination med jättehotellet Gothia  
Towers ger en kapacitet som är få nordiska  
städer  förunnat. Nu har man också blivit  
Sveriges  främsta musikfestivalstad.

GÖTEBORG 

MALMÖ
Med utvecklingen av Västra Hamnen har  Malmö 
gått i bräschen för kreativ stadsplanering. Som 
en del i den pulserande Öresundsregionen 
 spelar Malmö dessutom en allt viktigare roll som 
 Sveriges ansikte mot Europa. Området andas 
 numera entreprenörskap och kreativitet.

MALMÖ

GOTLAND
Gotland är mer än svettiga stockholmare.  
Med tongivande evenemang som 
 Almedalsveckan, Medeltidsveckan och 
Bergmanveckan har den vackra ön en 
plats i mångas hjärtan. Med anläggningar 
som Fabriken Furillen kan man dessutom 
slå det mesta på fingrarna när det gäller 
konferensmål.

GOTLAND 

TEXT: Christian von Essen



Läs mer om oss och vad vi kan göra för er på  www.smalandresorts.se

Vågskvalp och skogsbryn är effektiva propplösare på alla nivåer i en organisation, om ni 

fastnat i långbänk och surdegar. Vi på Småland Resorts har tagit vår mötesfi losofi  tre steg 

längre, och ger er förutsättningar att prestera på topp. Se upplägget som ett träningsläger 

där vi toppar mötesformerna i en treenighet med optimal mat, rörelse och sömn.

Dags att hitta bortom rutinens brant?

Vi är nio olika konferensanläggningar i Småland som samarbetar, och erbjuder fl era skräddar-

sydda lösningar på lyckade interna och externa möten. Den gemensamma fi losofi n för piggare 

management bortom invanda rutiner är enkel: Massor av frisk luft. Välkommen till Småland!

Småland Resorts

hotell och restaurang
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Vad händer på SBTA 
framöver?

SPALT

Sveriges Affärsreseförening, SBTA, arrangerar årli-
gen aktiviteter för de som arbetar professionellt 
med affärsresor.  I höst och vår väntar många in-
tressanta programpunkter.

–En av de största utmaningarna för reseansva-
riga på företagen är den interna kommunikationen kring 
varför medarbetare ska boka tjänsteresor och möten i enlig-
het med företagets policys och regelverk. I oktober arrang-
eras därför seminarium i Stockholm och Malmö där företag 
delar med sig av ”best practice” kring kommunikation, säger 
 Lotten Fowler, ansvarig för SBTA.

SBTA kartlägger för närvarande hur medlemsföretagen rap-
porterar hållbarhet kring tjänsteresor och möten. Den 1 janu-
ari 2017 träder ny EU-lagstiftning i kraft som ställer striktare 
krav på företags hållbarhetsredovisning. På ett seminarium i 
november kommer resultat av enkäten att presenteras, till-
sammans med förslag på hur miljöpåverkan kring resor och 
möten kan rapporteras.

–Den 9-10 februari 2017 är SBTA värd för Nordic Business 
Travel Summit. Då kommer bland annat framtidsfrågor och 
kunskapsutbyte att stå på agendan. Huvudtalare är Kjell A 
Nordström, som bland annat kommer att dela med sig av 
sin syn på hur vi kommer att resa, mötas och bo i framtiden, 
 säger Lotten Fowler.

SBTA:s hemsida, www.sbta.se uppdateras löpande med 
olika aktiviteter.

Läs fler intressanta artiklar på  
företagsverksamhet.se

Ulla Persson. Morgondagens affärsresenärer kommer att i större utsträckning än idag använda mobilen för att bli 
självständiga. FOTO: ISTOCK

Kungsgatan 12 • 652 24 Karlstad • Tel: 010-140 63 00 • info@cloudpro.se

1 2 3
EXPERTER PÅ DRIFT AV 
AFFÄRSKRITISKA SYSTEM I 
DIN DIGITALA AFFÄR

CloudPro håller en hög kompetensnivå runt 

tekniska lösningar för högtillgänglighets-

tjänster. Det gör att vi kan se till att du alltid 

får rätt nivå på dina driftlösningar. Genom 

ett proaktivt och strukturerat arbetssätt kan 

vi säkerställa kvalitet, prestanda, säkerhet 

och effektivitet.

DIN IT-PARTNER, 
DIN IT-AVDELNING

Vi vet att det är en stor utmaning att hålla 

sig à jour med den tekniska utvecklingen 

och möta alla krav som ställs på IT-verksam-

heten. Låt CloudPro stötta din verksamhet 

för att ge den ett effektivt och kompetent 

IT-stöd. 

DATAKOMMUNIKATION & 
IT-SÄKERHET

Det mesta som är affärskritiskt i dag är 

relaterat till IT på något sätt. CloudPro erb-

juder hela kedjan av digital säkerhet, legala 

krav, företagets regelverk, behörigheter, 

fysiska skalskydd och mycket mer.

E T T  N I N E T E C H F Ö R E TAG

Ny teknik förändrar 
affärsresandet
I alla branscher pratas det 
om digitaliseringen och hur 
denna utveckling påverkar 
företag och deras kunder. 
Affärsresebranschen är inget 
undantag och gäller både 
företagens reseprogram och 
själva affärsresandet. 

Faktorer som teknik, data och rese-
närens förväntningar innebär idag 
att frihet och kontroll går hand i 
hand, vilket lämnar makten hos 
resenären. Störst inverkan har så 
klart mobiltelefonen. Idag är den 
mer än en kommunikationskanal, 
utan även en möjlighet till service 
och interaktion med resenären 
under varje steg av resan. Med en 
smartphone kan resenären och af-
färsresebyrån gå långt bortom bok-
ningen och skapa en helt igenom 
uppkopplad reseupplevelse – före, 
under och efter resan.

Boka om via mobilen
– Morgondagens affärsresenärer 
kommer att i större utsträckning 
än idag använda mobilen för att bli 
självständiga, säger Ulla Persson, 
säljchef på IT-företaget  Amadeus 
Scandinavia. Att med ett klick 
hitta alternativa flygningar vid 

 störningar kommer att vara stan-
dard, precis som möjligheten att 
boka om ett flyg via mobilen. 

En personligare upplevelse
Men det som verkligen kommer 
att göra skillnad är platsbaserade 
tjänster, till exempel att enkelt 
kunna dela transport med kollegor 
eller olika destinationstjänster. Vi 
kommer dessutom att se hur olika 
appar integreras med varandra för 
att skapa en sömlös användarupp-
levelse, med Uber och Hilton som 
ett bra exempel.

Att använda sig av data för att för-
utse resenärens behov och skapa en 
personligare reseupplevelse är en 

nödvändighet för reseföretag. Tänk 
dig att du accepterar en mötesin-
bjudan i en annan stad och genast 
får ett förslag på resplan från din 
affärsresebyrå, komplett med flyg 
och hotell.

Smidigare och bättre
– Rätt använt kan storskalig data-
analys skapa den intelligens som 
krävs för att ett erbjudande ska bli 
kontextuellt relevant, säger Ulla 
Persson. Genom varje interak-
tion berättar resenären för oss vad 
de vill ha men det är först nu som 
 företagen verkligen kan lyssna, 
tolka och agera på informationen 
omedelbart.

Internet of things, det vill säga 
saker uppkopplade mot internet, 
bör även nämnas. Inom resebran-
schen används tekniken idag för 
att spåra bagage och inom en snar 
framtid kommer det vara möjligt 
för flygplatser och hotell att skicka 
personlig och skräddarsydd infor-
mation och erbjudanden till rese-
närer baserade på tid och plats.

För affärsresenärer som är villiga 
att testa nya tjänster kommer rese-
upplevelsen bara att bli smidigare 
och bättre ju längre den tekniska 
utvecklingen kommer. ■   

Den 1 januari 2017 träder ny EU-
lagstiftning i kraft som ställer striktare krav 
på företags hållbarhetsredovisning. Ulla Persson

Amadeus

FOTO: AMADEUS

Av Tamara Samadi



La Villa skräddarsyr program för konferenser, event och kick-
offer i Italien. Vi erbjuder allt från att testköra Ferrari till att 
vandra i vackra miljöer och prova vin på fantastiska vingårdar. 

Ta med dina medarbetare till Italien och låt oss på
La Villa hjälpa er att skapa en oförglömlig resa.
Läs mer på www.lavilla.se

La Villa Travel AB  Telefon 08-514 202 90  info@lavilla.se  www.lavilla.se

VI KAN ITALIEN

boka er nsta
konferens i italien

Vi arrangerar även bröllop och
födelsedagar i Italien - kontakta
oss så berättar vi mer.

Bo tre nätter på
vingård utanför Milano
med vinprovning och
matlagningskurs från

2 700 kr
 per person.

HJÄLP 
 SYRIEN!

Genom att sms:a eller swisha godkänner du att bli kontaktad av Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

Swisha valfri gåva till 123 000 46 48 
eller sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 
och skänk 100 kr.

Med vårt företagskort får du full kontroll. Ring, så berättar vi mer! 011-28 00 00

FULL KOLL PÅ VERKSAMHETEN?

WWW.QSTAR.SE • 011-28 00 00

400 MACKARÖVER HELA SVERIGEQSTAR•BILISTEN•PUMP
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NYHETER

Catherine McGavock

What Does Brexit Mean for the 
Future of Business Travel?

In the immediate after-
math, global stocks lost 
$2 trillion in value and 
the British currency fell 
to a 31-year low. The FTSE 
100 fell by 3.2 percent, 
the German Dax by 6.8 

percent and the Dow was down  
3.4 percent.

Timing remains unclear
Banking and financial stocks did 
even worse as investors became 
concerned over UK and EU ban-
king exposure, as well as London’s 
potential demise as Europe’s defini-
tive financial center. Additionally, 
David Cameron has resigned as 
Prime Minister, which led to the 
 unintended consequence of delay-
ing – or potentially ending – plans 
for a third runway at Heathrow. 
Clearly the effects of the Brexit vote 
are widespread, and have created 
great stress and uncertainty on 
 financial markets and the UK and 
European economy.

Market reactions aside, the pro-
cess of Brexit will take quite some 
time to unravel and fully reveal 
its impact. Officially, nothing will 
change in the UK-EU relationship 
until the UK formally announces its 
intention to leave the EU – a process 

known as “triggering Article 50 of 
the EU Treaty”. Timing remains un-
clear as to when this will happen, 
however and could be anywhere 
from the end of this year to the end 
of 2017.

More discussing face-to-face
What does this mean for business 
travel though? Looking at travel 
volume, continued uncertainty and 
the deterioration of business confi-
dence could lead to a decrease in bu-
siness travel volume as companies 
delay their investment decisions in 
the UK and in the EU. Financial up-
heaval and pending changes to tra-
de and immigration rules will raise 
management heartburn causing 
some postponement, or even out-
right cancellation, of business trips. 
A prolonged economic downturn 
and decreased profits in certain sec-
tors may also trigger travel budget 
constriction as management seeks 
to hedge the uncertainty.

The argument can be made for 
the flipside as well, however. As 
the business world works to figure 
out the impact of Brexit, compa-
nies have increased the number 
of meetings aimed at discussing 
 implications and negotiating deals, 
meaning more people are on the 

road to discuss their strategies face-
to-face. Furthermore, the UK has 
de facto become a more attractive 
place for business travellers as it is 
10 percent cheaper right now with 
the sterling’s devaluation.

Face retaliation from the Eu
Can we expect delays or disruptions 
to business travel? Like goods and 
services, EU citizens were always 
free to move in and out of the UK. 
Migration was an integral discus-
sion within the referendum, so it 
remains to be seen if there will be 
more restrictions for travel into 
the UK. The UK has never been in 
the Schengen area, so little will 
change for non-EU travellers, who 
will obey the same visa policy as 
before Brexit. As for EU travellers, 
they could face longer queues if it 
the UK decides to introduce restric-
tive border checks or even specific 
working visas for  citizens of certain 
EU countries to reduce influx of 
economic migrants. However, any 
visa regime between an EU Mem-
ber State has to be negotiated at EU 

level, meaning that the UK cannot 
take a specific approach for one EU 
country – or it would face retalia-
tion measures from the EU.

Reduce travel opportunities
Additionally, if the UK doesn’t re-
main in the common aviation area 
after it officially leaves the EU, there 
will be obstacles for UK airlines to 
operate in the EU, and this could 
 reduce business travel opportuni-
ties. Another issue concerns the fu-
ture investment in transportation 
infrastructure projects, which can 
improve transport connectivity, fa-
cilitate travel and positively impact 
the overall traveller experience.

Prepare for ups and downs
Perhaps the most important issue 
to consider as the Brexit process 
proceeds is traveller security, as 
duty of care is the paramount is-
sue for travel professionals. The UK 
is a major player when it comes to 
security and monitoring terrorist 
threats. If it continues to closely 
cooperate with the EU in this area, 
nothing should change, but it is 
clear that the EU is losing a valua-
ble partner. As we move forward, 
the business travel industry should 
be prepared for ups and downs in 

the coming months and years, but 
there is no need to panic. Demand 
for business travel may actually rise 
as a result of the need to take ac-
tions to manage the uncertainties 
around Brexit. 

We can be sure that the UK, as a 
liberal pro-business country, will 
try to avoid at all costs a restrictive 
business environment, but there 
are sure to be many unintended 
consequences from Brexit and the 
forthcoming negotiations. It is 
 times like these, however, that it is 
more important than ever for com-
panies to put travellers on the road 
and actively pursue new business 
opportunities. GBTA will actively 
work to be a resource to help com-
panies understand how to manage, 
spend and control their programs 
effectively. ■

GBTA Regional Vice President – EMEA

Läs fler artiklar på  
företagsverksamhet.se

When the UK citizens voted to leave the European Union this June, it set off a sea of 
 uncertainty and unintended consequences. 

Nytt hotell i Umeå
Upptäck vårt nya hotell i 

centrala Umeå med en unik 
miljö och en restaurang i 
toppklass. Nästa år växer 
vi vidare med nya hotell i 
Uppsala och Stockholm.

www.elite.se

Perhaps the most 
important issue to 
consider as the Brexit 
process proceeds 
is traveller security, 
as duty of care is the 
paramount issue for 
travel professionals.

FOTO: GBTA



Konferera 
i naturskön 
och ostörd 
miljö.
I det stillsamma Nötesjö fi nns 

en av Sveriges bästa konferens-

miljöer med allt du behöver för 

en lyckad konferens eller kickoff. 

Ljusa, fi na lokaler med plats för 

upp till 100 personer. En restau-

rang med det bästa från varje 

årstid. Nyrenoverade, tysta rum 

med sköna sängar. Natursköna 

omgivningar som bjuder på 

massor av aktiviteter för den 

som vill. Och så naturligtvis en 

personlig och familjär service 

som skapar en alldeles speciell 

stämning och får dig att trivas.

Hör av dig till oss, 

så berättar vi mer.

TEL: 040-48 38 00
E-POST: info@notesjo.se

www.notesjo.se

 

Nötesjö ligger bra till, en halvtimme 
från Lund, Malmö och Ystad. 

Fem minuter från Malmö Airport och 
en knapp timme från Köpenhamn.

hotell  •   konferens  •   restaurang  •   www.notes jo.se



Uppgradera till  
buss-iness class.

Om en person som kör 1000 mil i tjänsten 
istället skulle åka kollektivt med SL, skulle koldioxidutsläppen 

minska med ca 2 ton per år. Det motsvarar 2 varv runt 
jorden i en fullsatt SL-buss!

Kollektivt affärsresande lönar sig alltid. 
Ladda ner appen ”SL-biljetter” och betala resan med mobilen. 

Kvitto kommer till din e-post.

Källa: CERO www.cero.nu
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