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Vi ber inte om några bidrag eller ändrade skatter, lagar eller regelverk.

Vi föreslår denna strategi eftersom vi vet att effekterna av att svensk forskning 
och landets varumärke stärks kommer att gynna oss alla -

både som företagare, som privatpersoner och som invånare i Sverige.

Läs mer på 
www.motesindustrin.se

Den 22 januari 2014 genomförs Mötesindustrins Tillväxtdag - Politiskt forum
En heldag där mötesindustrins möjligheter sätts i fokus.

www.motesindustriveckan.se
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SAMMANFATTNING

Tillväxt med hjälp av möten
Tiotusentals svenska forskare och andra engagerade 
invånare deltar årligen på internationella kongresser, 
möten och andra evenemang runt omkring i världen. En 
stor andel av dessa anses av sina kollegor vara ledande 
forskare inom sitt område - som engagerad medlem i 
styrelsen eller på annat sätt. 

Sverige anses av världens mötesarrangörer vara ett mycket 
bra land att genomföra kongresser och andra möten i. Vi 
håller det vi lovar, maten är god, det är tryggt på gator och 
torg, våra kommunikationer fungerar och vi har ett 
tilltalande klimat - året runt! Svaret vi får, av kollegor och 
arrangörer, på frågan om vad som skiljer oss från andra 
länder man genomfört möten i är oftast; It works!

En av orsakerna till detta är att vi är ett folk som av 
tradition alltid har mötts. De flesta orter har ett Folkets 
Hus där generationer av svenskar skolats i hur man 
förbereder, genomför och följer upp möten. Vi har många 
lokala och nationella organisationer och alla dessa samlas 
regelbundet för att utveckla sin verksamhet, sina 
medlemmar och samhället i stort. 

Kort och gott: Vi är en av världens mest mötesintensiva 
nationer och vi är duktiga på att arrangera möten!

Integrerat tänkande skapar mervärden

Under många år har departement, myndigheter, 
kommuner, företag mfl var för sig arbetat gentemot väl 
motiverade mål och visioner samtidigt som engagerade 
organisationer, företagare och experter i olika frågor ofta 
påtalar vikten av att vi behöver ta ytterligare steg.

Denna strategi för den svenska Mötesindustrin syftar till 
att underlätta för många att göra mer för att förverkliga 
satta mål och att förankra behovet av fortsatt utveckling 
inom det egna området.

En region som vill utveckla sig kan aktivt hjälpa sin 
högskola, sina forskningsinstitut och andra att med hjälp 
av internationella möten sätta ett fokus på sina lokala 
specialistkompetenser. På så sätt skapas ett externt inflöde 
av resurser som kommer både verksamheten, forskningen, 
den regionala utvecklingen och nationen som helhet till 
del. Jobb skapas och utvecklingens motor flyttas dessutom 
till dem som är experter i frågorna.

Infrastrukturen och personerna finns i Sverige! 

Redan idag är vi ett av världens 20-25 ledande 
mötesländer. Internationella möten och evenemang 
omsätter årligen många miljarder kronor som till nästan 
100 procent utgör ren nettoexport. Omsättningen sker på 
våra hotell, på våra väl fungerande flygplatser, hos våra 
buss och taxiförare, på våra restauranger och i våra butiker 
samt på våra mötesanläggningar. Inga delar behöver 
importeras - allt finns redan här. 

Genom att anta denna strategi kommer Sverige, från och 
med nu, att än mer systematiskt kunna arbeta med att 
bjuda in och välkomna fler möten. Infrastrukturen finns, 
anläggningarna är moderna och bemannade med 
kvalificerad personal och vi har tiotusentals personer, 
inom både offentlig och privat sektor, som kan stå som 
värd för ett internationellt möte - här i Sverige.

Regeringen kommer därför att uppdra åt samtliga chefer 
för myndigheter, universitet, högskolor samt annan 
statlig hel- eller delfinansierad verksamhet att aktivt 
uppmuntra, stimulera och underlätta för sina 
medarbetare att bjuda in internationella möten att 
arrangeras i Sverige.

Strategin för Sveriges mötesindustri syftar bland annat till 
att:

• Öka den svenska exporten
• Stärka Sverige som ledande forskarnation
• Se till att Sverige kan ta täten inom miljö-, energi- 

och andra viktiga framtidsfrågor
• Skapa jobb över hela Sverige
• Stärka Sveriges varumärke i utlandet
• Stärka svensk turism
• Sprida svensk kultur och kunskap över världen

Detta ska vi göra genom att aktivt arbeta med att få fler att 
våga, vilja och kunna bjuda in sina kollegor till vårt land! 

På följande sidor beskriver vi några av de effekter som 
denna strategi kommer att ha på några viktiga områden i 
Sverige och på sidan 22 återfinns förslaget på hur vi 
praktiskt ska gå till väga för att starta arbetet med att 
förverkliga strategin.
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Mötesindustrin - vår nya basindustri

I Sverige har vi traditionellt haft skogen, gruvorna, stålet, 
kemin, verkstäderna, bilarna och telekom som 
basindustrier. Dessa har utgjort grunden för regioners och 
hela nationens försörjning, i och med att det runt en fabrik 
med hundratals, ibland tusentals, året-runt-anställda också 
skapas en mängd kringliggande arbeten.

Skolor, förskolor, sjukhus och ålderdomshem. ICA- och 
Konsumbutiker, bilverkstäder, restauranger, kulturscener 
och mängder av andra arbetsplatser skapas tack vare 
basindustrin.

De senaste åren har visat att inget är oföränderligt. 
Behovet av att göra en långsiktig omställning från att vara 
en industrination till att också vara en kunskaps-nation blir 
allt mer påtaglig. 

Bland annat Globaliseringsrådet uppmärksammade detta 
och talade om vikten av att svensk utbildning håller högsta 
internationella klass. Vidare pekade de, och många har 
gjort det efter dem, tydligt på att om Sverige ska behålla 
de konkurrensfördelar inom humankapitalet vi har idag är 
det viktigt att vi bibehåller en stark internationell position 
inom forskningen. 
 

Tiotusentals forskare och hundratusentals andra
Mötesindustrin kan inte visa upp några sågverk eller 
energislukande fabriker. Mötesindustrin kräver inga nya 
stora statliga investeringar i infrastruktur eller bidrag för 
att ägare inte ska flytta verksamheten utomlands.

Hotellen, flygplatserna, tågen, mötesanläggningarna, de 
sociala programmen och övrig infrastruktur finns här - de 
går aldrig att flytta!

I Sverige finns nästan 500 myndigheter, 44 universitet och 
högskolor, ca 40 statligt hel- eller delfinansierade 
forskningsinstitut och omkring 90 statligt ägda företag. I 
Sverige finns tusentals kultur- och intresseorganisationer, 
idrottsförbund och engagerade människor som i stor 
omfattning deltar i och är delar av internationella nätverk. 
Dessa genomför mindre eller större möten varje år, möten 
som nästan alla går att få till Sverige.

Mötesindustrins ”råvara” består av de tiotusentals 
forskarna, organisationsföreträdarna och andra här i 
Sverige. Många av dem är världsledande inom sitt 
området.

Mötesindustrin - en kortbeskrivning 

Vad ingår i mötesindustrin? Den internationella 
definitionen som har arbetats fram av UNWTO säger att 
det som ska räknas in i mötesindustrin är möten som;

• pågår i minst 4 timmar
• genomförs i en lokal utanför det egna kontoret
• har minst 10 deltagare

Mötesindustrin delas i sin tur upp i följande huvuddelar:
• Konferenser
• Mässor och företagsevent
• Incentive/belöningsresor
• Kongresser

De olika mötestyperna skiljer sig åt både i hur de 
organiseras och hur man kan påverka var de ska förläggas.

Många av dessa möten är nationella och förflyttar sig 
mellan svenska städer. Men en betydande andel, och en 
andel som Sverige relativt snabbt ytterligare kan öka, är de 
internationella kongresserna och företags-evenemangen 
som roterar mellan flera länder. 

På sidan www.motesindustrin.se finns en mer detaljerad 
beskrivning av industrins olika segment och 
marknadsmekanismer.

Idag finns ingen nationell statistik för exakt hur stor 
mötesindustrin är i Sverige, men om vi använder 
internationella jämförelser omsätter den, redan idag, 
årligen i Sverige över 100 miljarder.

Som denna strategi visar är potentialen för Sverige stor. 
En konsekvent genomförd strategi kommer att bidra till att 
mötesindustrin, snabbt och över hela landet, kommer att 
bli lika betydelsefull som våra redan befintliga 
basindustrier.

Regeringen kommer från och med nu att behandla 
mötesindustrin som en av de traditionella 
basindustrierna i frågor som bland annat berör 
infrastruktur, arbetsmarknad, utbildning etc.
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”Det är inte bara önskvärt utan direkt nödvändigt att vi breddar vår 
export. Vi måste bli bättre på att handla med fler varor och tjänster - och 
vi måste bli bättre på att handla med fler länder. Samtidigt måste fler 
företag, inte minst de små och medelstora, förmås att ta steget ut på nya 
marknader.”

Utrikeshandelsminister Ewa Björling i ett anförande den 14 maj 2008 på 
”Stora Exportdagen”.
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Öka den svenska exporten

6 deltagare = nettoexportvärdet av en SAAB

En deltagare på en internationell kongress omsätter i snitt 
mellan 3.900 till 5.200 kronor per dygn. Mer i våra 
storstäder än på mindre orter där prisnivån på hotell, 
möteslokaler etc är något lägre.

Nationell och internationell statistik visar att mötena pågår 
mellan 3-6 dygn, snittet ligger på 3,9 dygn. Många 
deltagare stannar dessutom några dagar längre då de ändå 
är i Sverige för första gången och 10-15% av de 
internationella gästerna tar med sig sina respektive.

Deltagarnas deltagaravgifter plus deras egna personliga 
utgifter för hotell, restaurangbesök, shopping, utflykter 
och resor med bla annat taxi och tåg omsätts här i Sverige. 
Något glas importerat vin ska naturligtvis räknas bort men 
i övrigt utgör hela den omsatta summan ren nettoexport.

6 deltagare på en internationell kongress i Stockholm, 8 
deltagare på en kongress i en mindre stad, motsvarar 
därför lika mycket som en SAAB-bil i nettoexportvärde.

Många kan bli lokala värdar i Sverige!

I Sverige finns omkring 4.200 professorer och ytterligare 
över 10.000 forskare och andra med internationella 
kontakter på över 500 myndigheter, 40 statligt 
finansierade forskningsinstitut, 44 universitet/högskolor 
och över 90 statliga företag. Lägg därtill alla engagerade 
och internationellt förankrade personer inom svenska 
företag, organisationer, politiska, religiösa och fackliga 
företrädare, kommuner och alla de tusentals läkare och 
övrig sjukvårdspersonal, så finns uppskattningsvis mellan 
25-30.000 personer i Sverige i beslutspåverkande 
ställning.

Under 2008 genomfördes det 163 internationella möten i 
Sverige - som registrerats i den internationella 
mötesdatabasen ICCA där man sammanställer världens 
vetenskapliga och intressedrivna möten. Totalt 
uppdaterades det under 2009 över 7.500 möten i ICCA:s 
databas. Till dessa möten skall läggas religiösa möten  och 
så kallade Governmental Meetings - exempelvis EU-
möten, möten med Nordiska rådet osv. 

Potentialen för Sverige som mötesland är därför minst 
sagt stor.

Svenska företag upptäcks av internationella 
aktörer

I samband med de flesta kongresser genomförs 
utställningar, mässor och många svenska, små och stora, 
företagare träffar sina internationella förebilder och 
möjliga investerare. Affärsmöten som troligtvis inte hade 
kunnat komma till stånd utan dessa kongresser. Möten 
som leder till att svensk export bereds möjligheter som vi 
hade haft svårt att skapa på annat sätt.

2009-09-12 12.19Sverige hetast i cleantechvärlden - Ny Teknik
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Först och främst med teknik och IT
Lördag 12 september 2009

Vågkraftprojektet Islandsberg utanför
Lysekil.

Bor Wind - Eons gigantiska
vindkraftprojekt på Borkum Riff där

ABB omvandlar strömmen till
högspänd likström.

Sverige hetast i cleantechvärlden

September kommer att gå till historien som supermånaden då allt ljus i cleantechvärlden riktades

mot Sverige. Tre världskongresser inom loppet av fjorton dagar i lilla Sverige – vågkraft,

vindkraft och biobränsle.

Extra stort intresse kommer att riktas mot den nye USA-ambassadören Matthew Barzun på
onsdag.

Han gör sitt första offentliga framträdande i Sverige på bioenergikonferensen ”World
Bioenergy Clean Vechicles & Fuels 2009” på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Kommer han, liksom föregångaren Michael Wood, att dammsuga Sverige på intressanta
teknikföretag och presentera dem för amerikanskt riskkapital.

Michael Wood släppte ju sin nyhet om att han skulle lista Sveriges 30 mest intressanta
cleanechföretag just på en energikonferens strax efter att han tillträtt som ambassadör.

Kopplar samman it och energi

Enligt vad Ny Teknik erfar kommer Matthew Barzun att fullfölja ambassadens kartläggning
av intressanta svenska cleantechföretag – men tillföra en it-dimension.

Enligt Ny Tekniks källor är Matthew Barzun inne på att hitta svensk teknik som över internet
och mobilnät på ett smart sätt kan styra och effektivsera energiprocesser av olika slag.

Intresset är i alla fall stort om vad Matthew Barzun har att säga på onsdag.

Världens största vågkongress

Men cleantechvärldens ”superseptember” inleddes redan i måndags i Uppsala.

Där har 400 av världens främsta forskare inom havsenergi och vågkraft från 30 länder
samlats och presenterat närmare 100 olika tekniker som är under utveckling.

Konferensen heter Ewtech 2009 och är världens största i sitt slag. Den har aldrig tidigare
förlagts till Sverige.

Lyrisk Leijon

Värd är elprofessorn Mats Leijon och han är helt
lyrisk.

Dels för att hans egna vågkraftsforskare på Ångströmlaboratoriet får visa upp
sig, dels för att konferensen backas upp av de tre stora nordiska kraftbolagen
Fortum från Finland, Vattenfall från Sverige och Statkraft från Norge.

- Det är första gången som tre stora kraftbolag ställer sig bakom konferensen.
Det visar att intresset för denna teknik är stort och att det kommer att finnas
marina energilösningar som är billigare än många andra tekniker, säger Mats
Leijon i ett uttalande.

Technical tour till Islandsberg

Uppsalakonferensen avslutas i dag fredag med en ”technical tour” till det senaste som Sverige har att bjuda på, bland
annat vågkraftsparken Islandsberg utanför Lysekil, besök på världens turbinmekka ABB i Ludvika, en titta på de
vertikala vindkraftverken utanför Uppsala och Vattenfalls forskningsanläggningar i Älvkarleby.

Största vindkraftsmässan

På måndag är det dags för nästa stora energitilldragelse av världsklass.

Då öppnar näringsminister Maud Olofsson och EU:s energikommissionär
Andris Piebalgs European Offshore Wind 2009 på Stockholmsmässan i Älvsjö,
som håller på i tre dagar.

Mer än 3000 deltagare väntas. Det bli rekord för den konferensen som äger
rum vartannat år. Förra gången, i Berlin, kom det cirka 2 000 besökare.

Också antalet utställare sätter också rekord - med 260 stycken. Mässutrymmet
är mer än utsålt och många har fått vända i dörren.

Stora Middelgrund presenteras

Som en mässa i mässan arrangerar den svenska vindkraftsorganisationen sin kongress Vind 2009 på tisdag.

Då presenteras en ny prognos för utbyggnaden av vindkraft i Sverige och det gigantiska vindkraftsprojektet Stora
Middelgrund presenteras i detalj. I Middelgrundprojektet finns Intentiagrundaren Björn Algkvist som stor investerare.

Kungen inviger bioenergikonferensen

Och innan vindkraftsgänget hunnit lämna Stockholm drar miljöbils- och bioenergigänget in i mässhallarna för sin
världskonferens ”World Bioenergy Clean Vehicles & Fuels 2009”.

Här är det kung Carl Gustaf som sköter invigningstalet medan Maud Olofsson kommer lite längre ned i talarlistan när
hon ska tala om vikten av förnybara energislag.

Av: Lars Anders Karlberg
Publicerad igår, 08:31

7 kommentarer 
Senaste av Alf Johansson idag, 09:23

Matthew Barzun,
Obamas man i
Stockholm.

Mats Leijon. Klicka för
större bild. Foto: Martin
Ceije

Affärsvärlden Ny Teknik Byggvärlden Dagens Media Lag & Avtal Arbetarskydd Talentum HR Mer från Talentum

Klipp ur NyTeknik 12 sept 2009

Exemplet ovan visar att USA till och med skickat en 
speciell ambassadör för att under två veckors tid - i 
samband med att tre världskongresser kring våg- och 
vindkraft samt biobränsle genomfördes i Stockholm - för 
att söka efter möjliga teknikföretag att investera i.

Tack vare kongresser skapas mängder av nya möjligheter 
för svenska företag att etablera sig på en internationell 
marknad.

Regeringen uppdrar därför till Exportrådet, 
Sveriges ambassader och andra exportfrämjare att 
aktivt delta i arbetet med att värva internationella 
kongresser och andra möten till Sverige.
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Mötesindustrin kommer att stärka Sverige som 
ledande forskarnation

Regeringen inledde under förra mandatperioden en 
ambitiös satsning på svensk forskning. 
Forskningssatsningen är en del i en större helhet som 
långsiktigt syftar till att stärka Sverige som framgångsrik 
industri- och tjänstenation, men också som 
välfärdssamhälle.

Två av de skäl som särskilt lyfts fram i propositionen till 
varför forskning är viktig för Sverige är:

• I globaliseringens tid måste svensk konkurrenskraft till 
stor del bygga på ett högt kunskapsinnehåll i våra 
exportprodukter, varför forskning, utveckling och 
innovation är centrala delar av tillväxtpolitiken.

• Mänsklighetens största utmaningar - som 
växthuseffekten, energikrisen, vattenbristen, den 
utbredda fattigdomen i delar av världen, följderna av 
pågående demografiska förändringar, utdragna 
internationella konflikter och risker för pandemier - kan 
inte hanteras på ett framgångsrikt sätt utan ny kunskap.

Här kan Sverige spela en viktig roll, en roll som blir ännu 
trovärdigare och intressantare då vi för gästande personer, 
på vår egen hemmaplan, visar att vi lever som vi lär. 
Kunskap som vi dessutom gärna delar med oss av.

Tre kriterier angavs som vägledande när regeringen 
prioriterade strategiska forskningsområden:

1. Forskning som kan medverka till att finna lösningar på 
angelägna globala problem och utmaningar, såsom 
arbete mot klimatförändringar, kampen mot svåra 
sjukdomar och andra hälsoutmaningar samt 
omställning av energisystemen. Det är till exempel 
uppenbart att kampen mot växthuseffekten underlättas 
av teknologiska genombrott.

2. Områden där Sverige redan har forskning av 
världsklass. Inom samtliga prioriterade områden finns 
forskare och forskargrupper som håller världsklass.

3. Områden där det finns företag i Sverige som bedriver 
egen forskning och utveckling, och där statens insatser 
stärker näringslivets och Sveriges utveckling och 
konkurrenskraft

Kongresser på hemmaplan ger mängder av 
positiva effekter!

Att bjuda in till och genomföra kongresser i Sverige ger en 
mängd positiva effekter för svensk forskning.

• Världens ledande forskare gästar oss - många gånger 
för första gången - och då kan våra svenska forskare 
och studenter knyta nya kontakter med kollegor från 
hela världen, som gagnar den egna forskningen.

• Fler svenska forskare och studenter kan närvara 
eftersom resurserna kan användas till fler deltagar-
avgifter i stället för att bekosta flygresor, hotell etc. På 
så sätt erbjuder vi världens kunnigaste föredrags-
hållare till våra forskare, myndighetspersonal och 
studenter

• Rekrytering av internationella forskare till Sverige 
underlättas. Då de gästar oss i samband med ett möte 
kan vi visa dem att Sverige är ett bra land att forska, bo 
och vistas i. Internationella forskare i Sverige bidrar till 
att svensk forskning kan fortsätta att hålla sig på 
världsklassnivå vilket stärker Sveriges varumärke 
ytterligare

• Rekryteringen av studenter och doktorander under-
lättas då deras motsvarighet till VM och OS genom-
förs på den egna instutitionen

• Framtida forskningsfinansiering underlättas genom att 
de internationella finansiärerna gästar våra egna 
forskare på deras hemmaplan

• Medias intresse riktas mot våra forskares arbete vilket 
både underlättar nyrekrytering av svenska studenter 
och informerar allmänheten om våra forskarfram-
gångar. På så sätt stärks vårt kollektiva självförtroende 
i hela landet.

För att stimulera fler att våga, vilja och kunna 
bjuda in kongresser till Sverige kommer regeringen 
därför 

att göra det meriterande att vara en del av 
ledningen för en internationell kongress i 
Sverige 

att göra det anslagsgrundande för universitet och 
högskolor att ansöka om och i Sverige 
genomföra internationella kongresser
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”Vi vänder oss till forskningen med utmaningen att tillsammans bygga Sverige som främsta 
kunskapsnation - bara så tar vi ledningen i miljökapplöpningen.”

Anförande av Miljöminister Andreas Carlgren vid  Riksdagens allmänpolitiska debatt 
onsdagen den 17 okt 2007

I globaliseringens tid måste svensk konkurrenskraft till stor del bygga på ett högt 
kunskapsinnehåll i våra exportprodukter, varför forskning, utveckling och innovation är 
centrala delar av tillväxtpolitiken.

Regeringens proposition 2008/2009:50 - Ett lyft för forskning och innovation

”Miljöforskning har en avgörande betydelse för utformning av miljöpolitiken både 
nationellt och internationellt.” 

Informationsblad från Miljödepartementet februari 2009.

”Några av vår tids största utmaningar är globala till sin karaktär och berör människor i 
både höginkomstländer och utvecklingsländer. Klimat- förändringar, miljöhot, smittsamma 
sjukdomar, väpnade konflikter och terrorism utgör alla hinder för en rättvis och hållbar 
utveckling.
Ny kunskap genom forskning är här en avgörande faktor för att vi ska kunna närma oss 
lösningar på dessa och andra globala utmaningar. Det ömsesidiga beroende som dessa 
utmaningar framkallar ökar också behovet av en kunskapsutveckling genom samverkan 
över gränserna.
Forskning och utveckling bidrar till att lösa definierade problem och till att utöka 
mänsklighetens samlade vetande.”

Regeringens proposition 2008/2009:50 - Ett lyft för forskning och innovation 
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Så tar vi täten inom miljö-, energi- och annan global 
forskning

Internationella kongresser ger oss möjlighet att 
sprida vår kunskap till fler

Att vara ordförande för en kongress, att sitta med i den 
vetenskapliga kommittén och komittéen för kongressens 
program ger unika möjligheter för svenska forskare och 
myndighetspersoner att bredda sitt kontaktnät samtidigt 
som man ökar sin, och sina kollegors, personliga status i 
det internationella forskarsamhället.

Detta i sin tur innebär att det blir lättare att vara en del av 
de internationella diskussioner som ständigt pågår. 
Därmed blir det också lättare att påverka internationella 
standarder och mål. Dessutom ökar möjligheterna att bli 
inbjuden till fler gemensamma projekt inom det egna 
specialistområdet vilket i sin tur stärker svensk forskning 
osv...

Svenska idéer och kunskaper sprids lättare tack vare att 
fler svenskar får en framträdande position i de 
internationella nätverken.

Svenska forskningsprojekt kan lättare 
kommersialiseras internationellt

Samtidigt som våra forskare ges möjlighet att (till fler än 
annars) beskriva vad vi åstadkommit inom den egna 
forskningen så ges också möjlighet för långt många fler 
företag, att på de utställningar som oftast är kopplade till 
kongresserna, få kontakt med internationella kunder och 
finansiärer.

Regeringen uppdrar åt alla statligt finansierade 
forskningsinstitut, universitet, högskolor och 
myndigheter som deltar i internationella 
forskningsprojekt att aktivt uppmuntra sina 
anställda att engagera sig i de forskar- och 
intresseorganisationer som regelbundet arrangerar 
internationella möten.
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Mötesindustrin skapar jobb över hela landet

Förutom att mötesindustrin ger en mängd positiva effekter 
på svensk forskning, kulturliv och idrottsrörelse utgör den 
också ett strategiskt verktyg i en offensiv regional 
utveckling som skapar många nya jobb.

Att sälja in, administrera, leda och genomföra en 
internationell kongress kräver mängder av specialist-
kompetenser, teknologiskt stöd både i datorform och 
presentationsteknik. Men kongresser kräver också 
mängder av arbetskraft på en mindre kvalificerad nivå.

Kongresser och internationella möten behöver 
invandrare

Övergången från ett industrisamhälle till ett kunskaps-
samhälle kan ibland ha gjort det svårare för invandrare att 
hävda sig på arbetsmarknaden. Mötesindustrins 
internationella karraktär kan motverka detta. 

Internationella kongresser gästas ofta av deltagare från fler 
än 30 länder. De flesta deltagarna pratar engelska men ofta 
uppfattas det som en extra bra service att kunna ta hand 
om dem på deras eget språk. 

I planeringsarbetet är det en stor fördel att kunna förutse 
kulturella skillnader i önskemål och färväntningar. Ofta 
behövs det guider för att ta gästerna med på utflykter och 
ibland behövs personal för att servera gäster med etnisk 
specialkost. 

Bland våra invandrare finns idag många med akademisk 
kompetens från sitt hemland som kan fylla en viktig roll 
både i arbetet med att värva och att genomföra kongresser 
och andra möten i Sverige. 

I dessa och många andra situationer är ett mångkulturellt 
Sverige med många duktiga medarbetare från hela världen 
en stor tillgång.

Ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden

För att kunna genomföra möten med internationellt hög 
kvalité behövs många åretruntanställda och småföre-
tagare kan bygga upp sin verksamhet med möten som en 
viktig bas.

Kongresser kommer inte jämt fördelade över året. Därför 
behövs det dessutom många extraanställda inför och under 
kongressers genomförande. Under själva genomförandet 
anställs värdar och värdinnor, tekniker, städpersonal, 
förare av bussar och bilar, tolkar, guider etc. 
Mötesindustrin erbjuder många möjligheter till att göra sin 

entré på arbetsmarknaden. Kongresser och andra möten är 
redan idag förstajobb för många ungdomar. Med fler 
möten skapas ännu fler möjligheter.

Kulturarbetare

I samband med kongressens sociala arrangemang 
underhålls gästerna av musiker, skådespelare och andra 
lokala artister. Glaskonstnärer, sameslöjdare, textil-
konstnärer och många fler säljer redan idag delar av sin 
produktion till internationella kongressgäster. Museer 
håller öppet och genomför specialvisningar, 
medföljandeprogram görs till regionens turistiska 
höjdpunkter med hjälp av specialguider osv.

Kulturarbetarna får redan idag många jobb tack vare 
gästande kongressers efterfrågan. Fler internationella 
möten skapar ännu bättre möjligheter.

Restaurangomsättning skapar jobb i hela landet

Mötesgästerna bjuds på svensk mat som är tillagad av 
råvaror som producerats av svenska bönder i hela landet. 

Hur viktiga internationella turister är för att etablera 
Sverige som ”Det goda matlandet” har landsbygds-
ministern förtjänstfullt beskrivit. 

Kongressgästers måltidskonsumtion är än mer omfattande 
än turistens. Galamiddagar, sponsrade luncher och 
middagar, banketter och medföljande-program skapar en 
stor efterfrågan på svenska råvaror. Detta bidrar redan 
idag till att skapa många jobb inom svensk matindustri. 
Fler internationella företags- och organisationsmöten 
skapar ännu fler jobb.

Regeringen uppdrar åt Almi, Tillväxtverket och 
andra myndigheter som har till uppdrag att skapa 
förutsättningar för nya jobb i landet att aktivt 
engagera sig i verksamheter inom mötesindustrin 
på de orter där ett systematiskt arbete pågår för att 
etablera sig på den nationella och internationella 
mötesmarknaden.
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Regeringens Globaliseringsråd skrev i sin fjärde rapport om att stärka det svenska 
varumärket utomlands.

”Omvärldens uppfattning av vårt land är ett viktigt konkurrensmedel. Den har stor 
betydelse för hur väl vi lyckas attrahera turister, investeringar och talangfulla personer. 
Sverige måste därför kraftsamla så att kunskap om Sverige och Sveriges kompetens sprids 
mer effektivt i andra länder. Bilden av Sverige utomlands är – i den mån den existerar – i 
huvudsak positiv. Då och då har negativa inslag och stereotyper kommit in, men för 
närvarande finns det få sådana svartmålningar att räta upp. Problemet är att en stor del av 
människorna i världen inte har någon Sverigebild över huvud taget.”

I rapporten beskriver rådet bland annat varför det är så viktigt med ett starkt varumärke för 
Sverige.
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Mötesindustrin stärker Sveriges varumärke i utlandet

Världens starkaste varumärke - Sverige?

Reputation Institute som har intervjuat 40.000 personer i 
de största industriländerna rankar år 2010 Sverige som det 
land med världens starkaste varumärke. 

Detta ger oss en unik möjlighet att konkurrera med andra 
länder om att få stå som värd för internationella möten. 
Vårt utgångsläge är gott!

Nobelpriset - Mötesindustrins spjutspets

Den 10:de december varje år kablas budskapet, till i stort 
sett hela forskarvärlden, ut om vilka som i år fått gästa 
Stockholm och Sverige för att motta årets Nobelpris.

Forskare och företagare - inom den stora bredd som 
Nobelprisämnen representerar - är ofta starka 
personligheter som påverkar många i sin omgivning. 
Förlag påverkar författare och filmare. Kemister påverkar 
industrin osv.

Ett av många starka argumenten för att man bör 
genomföra ett internationellt möte i Stockholm är att 
kongressen kan förlägga en mottagning eller middag till 
Stadshuset - platsen där Nobelmiddagen årligen serveras. 
Den forskare som inte själv skulle vilja få sitta där - helst 
som pristagare - finns inte.

Detta är bara ett exempel på hur mötesindustrin bidrar till 
att stärka Sveriges varumärke utomlands.

Kampanjer för kongresser liknar OS-ansökningar

Bara det faktum att svenska forskare, universitet, företag 
eller myndigheter, med hjälp av sina lokala Convention 
Bureau, ansöker om att få genomföra möten i sin egen 
hemstad gör att vi påverkar bilden av Sverige utomlands.

Oftast bifogas till ansökan en detaljerad beskrivning om 
mötesorten och av Sverige som nation och om vad vi här 
kan erbjuda i form av sociala program och kulturutbud. 
Möteslokalerna spelar visserligen roll men dessa är trots 
allt jämförbara mellan olika städer runt om i världen. 

Vad som fäller avgörandet är den lokala vetenskapliga och 
ämnesinriktade förankringen hos kollegorna samt vilket 
program vi kan erbjuda mötesdeltagarna som inramning 
till det vetenskapliga programmet.

Att vinna ett internationellt möte i det egna ämnet kan för 
en forskare jämföras med att vinna arrangörskapet för ett 
VM eller ett OS.

På samma sätt som idrottsevenemanget bidrar till att 
stärka ett lands och regions varumärke hos 
idrottsintresserade människor bidrar internationella möten 
till att stärka varumärket inom forskar- och 
företagarvärlden.

Mötesindustrin underlättar rekryteringen

Globaliseringsrådet tar, som en av de viktigaste effekterna 
av ett starkt varumärke, upp frågan om att kunna attrahera 
talangfulla personer till Sverige.

Vi behöver även i framtiden kunna attrahera världens 
ledande forskare, studenter och företag att flytta hit. 
Genom att de gästar oss på ett internationellt möte i juni 
visar vi dem att exempelvis Luleå och Umeå, längst norrut 
i Europa, inte alls är iskallt och kargt. 

Genom att vi kan visa upp vårt land, exempelvis för dem 
vi vill rekrytera, bemöter och förändrar vi en rad fördomar 
om exempelvis kyla, långa avstånd etc. Vi kan dessutom 
övertyga forskare och andra om att i Sverige finns allt de 
kan önska för sig själva och sin familj samt att det är nära 
till kontinenten tack vare goda tåg och flygförbindeler.

Att försöka rekrytera någon till oss som aldrig varit här - 
men som sett konkurrentstäderna som scenen för 
biofilmer, läst om de andra städerna i turistkataloger eller 
hört talas om dem i positiva ordalag av andra som varit 
där - är naturligtvis mycket svårare än om de själva varit 
på besök här.

Svenska Institutet, våra ambassader samt andra 
myndigheter och organisationer som ansvarar för 
utvecklingen av varumärket Sverige skall därför i 
nära samarbete med Svenska Mötesindustrirådet, 
arbeta fram material som specifikt vänder sig till 
mötesindustrins gäster och på annat sätt stödja 
arbetet med att få internationella möten till Sverige.
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Mötesindustrin stärker svensk turism under hela året

Turismen och mötesindustrin kompletterar och behöver 
varandra för att landets samlade besöksnäring skall kunna 
växa i den takt som vi alla önskar och behöver.

Svensk turismindustri - privatresandet i Sverige - har en 
fantastisk potential att växa ytterligare. Med hjälp av 
mötesindustrin kan säsongerna förlängas med ökad 
lönsamhet och möjlighet till utveckling som direkt följd.

Precis som på andra platser i världen använder sig vår 
mötesindustri av befintliga attraktioner och infrastruktur 
både som en del av mötets officiella sociala program och 
för deltagarna och deras privat medföljande gäster.

Sverige som destination är för de allra flesta en exotisk 
plats och våra universitetsstäder - från norr till söder - är 
oftast städer deltagarna aldrig tidigare gästat. Många 
måste, på grund av flygtider och annat, komma lite 
tidigare eller stanna en dag längre än själva mötet pågår. 
Andra väljer att, av rent turistiska skäl, stanna längre eller 
komma tidigare för att exempelvis besöka glasbruken i 
Småland, för att fiska i orörda älvar i norr eller för att 
njuta av våra vackra storstäder med dess kultur och övriga 
utbud. 

Dessa gäster hade aldrig kommit annars och vi vet 
tämligen exakt när de är här. Därför kan vi redan idag - 
främst i storstäderna - se att man kunnat förlänga säsongen 
på flera delar av det turistiska utbudet tack vare att 
kongresser genomförs veckorna före eller efter den 
traditionella turismsäsongen börjar eller slutar.

Så kommer det att kunna bli även på mindre orter över 
hela landet då fler internationella möten gästar våra lokala 
värdar på deras universitet, forskningsinstitut osv.

Restaurangerna och kulturarbetare jublar

Många måltider ingår i det officiella mötesprogrammet 
och är därmed förbokade på någon av ortens större 
restauranger, på mötesanläggningens egna restaurang eller 
på en extern festvåning.

Många deltagare har medföljande med sig. De anländer 
ofta dagen innan och stannar en eller flera dagar efter 
mötet bland annat på grund av att det saknas andra 
möjligheter att komma med plan vid annan tidpunkt. 
Under tiden passar de på att besöka våra museer, våra 
butiker och gallerier. Dessa gäster skall äta och bidrar 
därmed till en livskraftig lokal turism- och 
restaurangnäring.

Många utställare och andra passar på att bjuda kunder, 
kollegor och vänner på en bit mat då man ändå lyckats att 
samlas från hela världen. 

Mötesgäster, oberoende av om det är kongressdeltagare, 
om det är mässbesökare eller om det är gäster på ett större 
företagsmöte, omsätter också stora summor som turister. 
Denna omsättning skulle aldrig komma turismindustrin till 
del om gästerna inte hade lockats till Sverige för att delta i 
ett företags- eller organisationsmöte.

Mötesindustrin ger mer än bidrag

Bidrag och stöd i olika former har länge varit ett 
återkommande önskemål från många inom turism-
näringen. Med denna strategi som bas blir regeringens 
ansträngningar för att aktivt stötta turismföretagarna i 
stället att tillföra besökare. En långsiktigt lönsam och 
hållbar turismutveckling är mer betjänt av en stadig 
tillströmning av gäster än specialriktade, kortsiktiga, 
stödåtgärder.

Arbetet att sälja in svenska städer som platsen för 
kommande möten ska göras av de lokala 
Convention Bureauerna. 

För att på bästa möjliga vis använda de resurser 
som Sverige som nation investerar för att locka till 
oss besökare skall Svenska Mötesindustrirådet, i 
samverkan med de företag och organisationer som 
på statens uppdrag arbetar med turismfrämjande 
verksamhet, utarbeta strategier och metoder för hur 
man kan stödja arbetet med att få fler lokala värdar 
att vilja, våga och kunna locka internationella 
möten till Sverige.
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Mötesindustrin sprider svensk kultur och underlättar för 
oss att få hit internationella idrottsevenemang

Idrotts- och kulturevenemang väljer ort och land för ett 
kommande arrangemang av helt andra skäl än kongresser 
och andra möten. Men det finns viktiga beröringspunkter 
som gör att mötesindustrin, idrotten och kulturen kan 
stödja varandra.

Idrottsevenemang och kongresser kan ske 
parallellt och därmed stärka varandra

Då vi flera år i förväg vet om att vi kommer att genom-
föra idrottsevenemang av världsklass i Sverige är det ett 
bra skäl till att ansöka om att förlägga en internationell 
kongress i ämnen som tangerar idrotten. Alla vet att 
idrotter medför skaderisker och varje idrott har därför 
specialistläkare som kan inbjudas till en kongress 
samtidigt som idrottsevenemanget genomförs. 

Materialleverantörer till idrotten kan på liknande sätt 
lockas att förlägga specialistmöten, mässor eller andra 
utvecklande möten till orten före, i anslutning till eller 
efter mötet. Dessa möten tillför ytterligare besökare i 
samband med tävlingen och därmed öka chanserna till att 
dessa även blir en ekonomisk framgång för orten och 
nationen.

En kongress, som är inplanerad många år i förväg, kan på 
motsvarande vis locka till sig idrottsevenemang och 
företagsmöten. Ett närmare samarbete mellan 
idrottsverige, mötesintensiva myndigheter och 
vetenskapen inom detta område kommer att gynna hela 
landet. 

Kulturens kongresser sprider glädje

Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 kommer förhopp-
ningsvis att locka många internationella kulturpersonlig-
heter till norra Sverige. I världen genomförs årligen flera 
hundra kulturanknutna kongresser som många av dem kan 
lockas till Umeå från och med nu och fram till 2014. 

I samband med kulturkongresser genomförs ofta ett eller 
flera publika framträdanden. På så sätt kan invånarna i de 
orter som lockar till sig kulturella kongresser tillföras 
unika möjligheter att få ta del av kultur från hela världen 
på ett sätt som de annars aldrig kunnat. 

Svensk mötesindustri behöver kulturen

Men lika viktigt är det att konstatera att Kulturen behöver 
svensk mötesindustri.

Tillsammans kan dessa två bidra både till en ännu 
attraktivare bild av Sverige samtidigt som vi skapar jobb 
åt fler kulturarbetare i hela landet!

Kulturdepartementet ska aktivt bistå Svenska 
Mötesindustrirådet i arbetet med att utarbeta en 
gemensam beskrivning av Sverige som mötes- och 
evenemangsland.
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Starka lokala värdar - nyckeln till Mötesindustrins 
framgång!

För att vinna ett möte till den egna orten krävs i stort sett 
alltid ett lokalt engagemang. 

En forskare, en tjänsteman, en engagerad styrelse-ledamot 
i en idrottsförening, en företagsledare etc, måste vilja, 
våga och kunna känna sig trygg med att veta att hon/han 
får hjälp med allt det praktiska inför, under och efter 
mötet. Är man trygg med detta ökar chansen att man vill 
”räcka upp handen” och kandidera om nästa möte. 

Stöd till och av starka lokala Convention 
Bureuaer

Tryggheten att vilja, våga och kunna kandidera om ett 
möte skapas genom en aktiv närvaro av lokalt förankrade 
Convention Bureauer som är bemannade med 
professionella och engagerade medarbetare. 

Convention Bureauer finns idag, vintern 2012, i 20 av de 
större svenska städerna och är under bildande i ytterligare 
5-10 städer.

Convention Bureauerna är lokala, oftast public/private-
finansierade, organisationer som bistår med expertis kring 
hur man vinner ett möte till den egna orten. De hjälper till 
med det mesta av det praktiska inför beslutet, genomför 
visningsresor och gör preliminärbokningar av lokaler, 
hotell och övrig logistik.

Genomförandet görs senare av experter inom de olika 
områden som mötet kräver. 

Därför kommer regeringen inte att skapa någon egen 
organisation som skall hjälpa till med ansökningarna eller 
genomförandet. Däremot uppmanas myndighets-chefer, 
ledningen för universitet och högskolor att engagera sig i, 
stötta och dra nytta av de lokala Convention Bureauernas 
arbete för att på så sätt underlätta för att man ska nå den 
egna verksamhetens uppsatta mål.

Stimulera och inventera engagemang 

För att underlätta för Convention Bureauernas arbete och 
för att själva kunna göra prioriteringar skall alla 

myndigheter varje år göra en inventering bland sina 
medarbetare om vilka nationella och internationella 
organisationer medarbetarna engagerar sig i inom ramen 
för myndighetens verksamhetsområde.

I förekommande fall bör myndigheten komma överens 
med sin lokala Convention Bureau om vilka möten som 
skall bearbetas särskilt under de kommande åren.

Meriterande att vinna och genomföra kongresser

Från och med nu kommer det vid anställning till en statlig 
tjänst att vara meriterande att ha varit ansvarig för att vi 
vunnit en kongress till Sverige samt att ha deltagit i 
ledningen för en internationell kongress i Sverige.

Vi ska finnas till för värden

Landshövdingarna och ministrarna bör aktivt engagera sig 
i att stödja de lokala värdarnas ambitioner för att lyckas.

Ett sätt kan vara att hålla invigningsanförandet på 
kongressen, att bjuda på en mottagning eller middag i 
samband med en viktig visningsresa eller att stötta 
kandidaturen på annat sätt.

Mötesindustrin kommer att underlätta för många 
svenskar som redan idag är världsledande inom sitt 
området att stå som värd för en internationell 
kongress.

Tack vare stödet från den svenska mötesindustrin 
kommer fler att vilja, våga och kunna bjuda in sina 
kollegor till ett möte här i Sverige! 
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Så inleder vi arbetet med strategin för Tillväxt med hjälp 
av Mötesindustrin

Regeringen uppdrar
Regeringen uppdrar härmed åt samtliga chefer för 
myndigheter, universitet, högskolor samt annan statlig 
hel- eller delfinansierad verksamhet att aktivt 
uppmuntra, stimulera och underlätta för sina 
medarbetare att bjuda in internationella möten att 
arrangeras i Sverige.

Konkret innebär det att varje myndighet, inom x månader 
från idag, skall inventera de internationella nätverk och 
organisationer man idag är verksam inom och/eller som 
man skulle kunna bli verksam inom. 

Regeringen skapar
Direkt underställd Regeringskansliet skapas Svenska 
Mötesindustrirådet (SMIR) - Swedish Meeting Industry 
Council - som på regeringens samlade uppdrag kommer 
att ansvara för att arbetet med att skapa en offensiv och 
hållbar mötesindustrikultur för hela Sverige.

SMIRs huvudsakliga uppgift är dels att vara ett stöd för 
regeringen och Regeringskansliet inom mötesindustri-
frågor, dels att mer direkt stötta de svenska Convention 
Bureauernas arbete och på andra sätt verka för att stärka 
den svenska mötesindustrin.

I detta arbetet ska Svenska Mötesindustrirådet (SMIR):

• inom ett år från bildandet, till regeringen, återkomma 
med en detaljerad handlingsplan kring utvecklandet 
av den svenska mötesindustrin som har som mål att 
föra upp Sverige till en stadig position som top 10 
bland världens mötesländer. I handlingsplanen skall 
specifikt föreslås hur de statliga myndigheterna mfl 
framöver skall samverka för att på bästa möjliga sätt 
stärka Sveriges positon som internationellt mötesland.

• förbereda regeringens medverkan vid och stöd till 
mottagandet av utländska delegationer och andra 
insatser för att vinna internationella möten till Sverige. 
För detta ändamål skall SMIR ansvara bland annat för 
att en nationell beskrivning av Sverige som mötesland 
tas fram. Beskrivningen tas fram i nära samarbete med 
övriga aktörer som har ansvaret för utvecklingen av 
varumärket Sverige

• hjälpa de lokala värdarna och värdinnorna att hitta rätt 
lokal/regional stöd i arbetet med att bjuda in till ett 
möte i Sverige. För att underlätta för potentiella lokala 

värdar skall SMIR sammanställa och via en webbplats 
tillhandahålla egen information och länkar till relevanta 
aktörer

• tillsammans med landets Convention Bureauer utbilda, 
inspirera och entusiasmera fler lokala värdar att vilja, 
våga och kunna bjuda in till möten i Sverige

• löpande för myndigheter och andra statliga 
organisationer föreslå samordnings-, samverkans- och 
informationsprojekt som syftar till att effektivisera 
statens engagemang för en framgångsrik mötesindustri 
i hela Sverige

• initiera och verka pådrivande för att samordning skall 
ske mellan de nätverk som finns inom det statliga, 
kommunala och privata området. Detta innebär bland 
annat att SMIR ska underlätta erfarenhetsutbyte och 
information mellan nätverken, organisationerna och 
närlingslivet. SMIR skall bland annat utveckla en 
plattform för samverkan mellan nätverken och andra 
intressenter. Såväl möten och mötesforum som 
utveckling av en webbplats bör vara en del av detta 
arbete. SMIR skall även verka för att regioner, 
kommuner och landsting engageras i detta arbete.

• utbilda och på andra sätt höja kunskapen hos 
myndigheter och enskilda om vilka positiva effekter 
som kongresser och andra möten har för deras egen 
verksamhet samt för landet som helhet 

• löpande genomföra mötesexportkonsekvensanalyser 
kring av regering och myndigheter fattade beslut för att 
aktivt kunna bistå Convention Bureauerna med 
information om aktuella ämnen för potentiella möten

• löpande ansvara för att en omvärldsanalys görs samt att 
informationen från denna sprids till relevanta aktörer

• skapa nödvändiga referensgrupper för att föra en aktiv  
dialog och samordning av pågående statliga och andra 
verksamheter och insatser som kan dra nytta av och till 
mötesindustrin tillföra erfarenheter. I referens-
grupperna skall engageras representanter från 
åtminstone följande: Styrelsen för Sverigebilden, 
Svenska Institutet, Visit Sweden, Exportrådet, 
Tillväxtverket, Universitets och Högskoleverket, Invest 
in Sweden (ISA), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin 
(IVA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

• i samarbete med Tillväxtverket och Statistiska 
Centralbyrån ansvara för att ta fram och analysera 
relevant statistik kring den svenska mötesindustrin
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Allt praktiskt arbete med att hjälpa våra lokala värdar att 
bjuda in till möten skall, precis som idag, även 
fortsättningsvis utföras av de professionella Convention 
Bureauerna runt om i landet. Regeringen vill betona att 
SMIR inte skall överta deras roll utan SMIR:s uppgift är 
bistå de lokala CVB:erna genom att på olika sätt få fler att 
vilja, våga och kunna kandidera om internationella 
möten.

Regeringen stimulerar
För att visa hur viktig regeringen anser att möten är för 
svensk forskning, för svensk industriell utveckling och för 
Sveriges position i världen, dvs vår nations varumärke, 
kommer regeringen att beslut om 

att 	
 det i samband med att man söker en statlig tjänst 
skall vara meriterande att ha vunnit och på olika 
nivåer delta och/eller ha deltagit i ledningen av en 
internationell kongress eller annat internationellt 
möte i Sverige

att 	
 det för universitet och högskolor skall bli en 
anslagsgrundande faktor att ha kandiderat om ett 
internationellt möte

att 	
 det för universitet och högskolor skall bli en 
anslagsgrundande faktor att ha vunnit och 
genomfört ett internationellt möte i Sverige

Detaljer kring specifikation av vilka mötenstyper som 
skall vara meriterande utarbetas i samråd med SMIR.

Uppdragets genomförande
Svenska Mötesindustrirådet (SMIR) ska för sin löpande 
verksamhet bilda ett kansli under ledning av en kanslichef.

Mötesindustrirådet skall fungera som en styrgrupp till 
kansliet och sammanträda minst 6 gånger årligen. 
Styrgruppen skall bland annat bestå av representanter för 
regeringen, akademierna/forskningen, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Nätverket för Svenska 
Convention Bureauer, Visit Sweden AB, Tillväxtverket.

Styrgruppen skall fatta beslut om principiella frågor kring 
hur man bäst når resultat. Rådet överlåter åt kanslichefen 
att besluta i frågor som inte har principiell betydelse.

SMIR skall ta fram informationsmaterial på både svenska, 
engelska och om nödvändigt även på fler språk.

Till Svenska Mötesindustrirådet anslås, under en första 
projektid på 5 år, årligen 20 miljoner kronor. 

Rapportering och uppdragets längd
Svenska Mötesindustrirådet skall regelbundet/årligen till 
Regeringskansliet rapportera om resultatet av sitt arbete. 

Att värva möten till ett land är ett långsiktigt arbete och 
därför skall SMIR, i första omgången, vara ett 5+5-årigt 
projekt. SMIR skapas under 20xx och en delrapport 
lämnas under hösten 20xx. Under våren 20xx skall beslut 
fattas om förändringar i verksamheten med anledningen 
av delrapportens slutsatser. 

Under våren 20xx skall en slutrapport sammanställas som 
under hösten 20xx ligger till grund för ställningstagande 
kring om och hur verksamheten skall utvecklas.
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Ett förslag med brett stöd i hela landet

Många arbetar gemensamt med att övertyga regeringen om att detta förslag kommer att 
gynna hela landet. Förslaget stärker besöksnäringen men framförallt stärker det Sveriges 
position som innovations- och forskarnation.

Sedan förslaget ”Möten för tillväxt” presenterades har det fått ett brett stöd av både stora 
och små företag och organisationer i hela landet.  Vi har fört hundratals samtal med 
kommunalråd, rektorer för högskolor och universitet, landshövdingar, generaldirek-
törer, enskilda forskare, statssekreterare och vi har träffat flera ministrar. Dessutom har vi 
pratat med ännu fler företags- och organisationsföreträdare inom den svenska 
Besöksnäringen.

Läs mer om förslaget och få mer fakta kring mötesindustrin på www.motesindustrin.se. 

Nedanstående företag och organisationer har redan ställt sig bakom förslaget. 

MPI Sweden
MCI Scandinavia
Sponsrings & Event-

föreningen
Congrex
Meetings International
Mötesindustriveckan
Destination Öresund
Event in Skåne
Tourism in Skåne
Västsvenska Turistrådet
LiveBrand Communication AB
Strömma Turism & Sjöfart AB
Axaco Event System
Småland Turism AB
Inspiration Kommunikation & 

Event AB
Svenska Möten AB
Drumlin Mat o Äventyr,                     

Östersund
Stockholm Sightseeing
My Destination AB
Gävle Convention Bureau
Åre Convention Bureau
Åreföretagarna
Österund Turist&Kongress
PAK Service AB
Cinderellabåtarna
Örebro Convention Bureau
City Sightseeing
Borås Convention Bureau
BoråsBorås
Uppsala Konsert och Kongress AB

KeyDMMM/CWT
Strömma Skärgårdsbåtar
Elite Stora Hotellet Örebro
Conventum Örebro
Aronsborg
Blick Möteskonsult AB
Kilsbergen Konferens&Lodge
Svenska Sponsrings och 

Eventföreningen
Hedén&Jungnander
Luleå Convention Bureau
Destination Jönköping
Mackmyra Svensk Whiskey
Nordic Choise Hotels
SpringConf AB
Huskvarna Stadshotell AB
Restaurang Skomakaren 

Jönköping
Sodexo Elmia
Stömma Buss
Syskon o mat - Jönköping
FöretagsCatering AB - 

Jönköping
Visit Karlstad AB
Choice Hotel Örebro
ESS Hotell AB
Ystad Saltsjöbad AB
Hotell Strandbaden Falkenberg
Hotell Riverside
Funäs Ski lodge
Pepes Bodega
Gr8 Meetings

StGertruds Konferens& 
Restaurang AB

Visit Technology
Kristianstads Kommun
TEC Norrtälje AB 
Loka Brunn AB
Informus AB
Brinc Relations AB - Gävle 
Umeå Congress
Clarion Hotel Winn Gävle
Inspiration Kommunikation & 

Event AB
Akademikonferens/SLU & 

Uppsala universitet i 
samverkan 

Nolia Event & Konferens 
HTH business solutions 
Umeå Folkets Hus
Utsikten meetings 
Tango Sponsring
Berns Salonger
Sporthallen i Solna AB 
Fotografiska
Skellefteå Convention Bureau 
Adventura AB 
Gerle DMC
Convenum
MPI Europe
Visit Falun Borlänge 
Västerås & Co 
OKQ8 
Delegia AB
Eventdagarna/Peterson&Heijel AB
Visit Trollhättan/Vänersborg AB

Svenska EventAkademin
Sunne Turism AB
AB Arena Rosenholm 

Karlskrona
Rosers Hotell & Event
Jämtland Härjedalen Turism
Visit Karlskrona
Resia Linköping
Nova Park Conference
Service Academy Scandinavia AB 
Fürst Scandinavian Research AB
Dema Group AB
ICE management ab
Mace Speakers
Nordholm Management AB 
Meetmaster
Tomas Event&Design
Workman Event 
Meetagain Konferens AB
Stiernholm Consulting 
Cognosco AB 
Trippus Event Solutions AB 
Resia AB 
Nordic Hotels & Resort 
Stockholm Waterfront 

Congress Centre
Scandic Hotels 
Svenska Eventakademin
Lili Öst Production 
Håkan Sterner - Eventkonsult 
Arenabolaget i Linköping 
Fairlink 
Halmstads Kongressbyrå AB 

För mer information om förslaget kontakta gärna Björn Masuhr - 0708-566 636 - bjorn@masuhr.nu - som är ledamot i 
MPI:s styrelse och huvudansvarig för arbetet med denna strategi.
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