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Syfte 
Den här studien är en fortsättning på den tidigare studien ”Grönt konfererande – En studie kring hur 
konferensanläggningar använder sig av sina utomhusmiljöer”, som är att betrakta som en förstudie. 
Det som skiljer dem åt är att den här studien är kvantitativ till skillnad från den tidigare beskrivna 
kvalitativa studien. Den här studien undersöker med hjälp av ett större antal respondenter hur 
konferensanläggningar använder sig av sina utomhusmiljöer samt vad konferensanläggningar 
behöver för att börja använda sina utomhusmiljöer i konferenssammanhang.  
 
I den här studiens syfte ingår också att knyta kontakt med konferensanläggningar som i framtiden 
skulle kunna tänkas vara intresserade av att samarbeta med NCU i Vimmerby kring olika 
konferenskoncept.  

 

Inledning  
Som tidigare beskrivits i förstudien ”Grönt konfererande – En studie kring hur konferensanläggningar 
använder sig av sina utomhusmiljöer” så finns det i Sverige tusentals konferensanläggningar och det 
medför att konkurrensen mellan anläggningarna är hård. För att stå sig i konkurrensen erbjuder 
flertalet anläggningar, utöver de obligatoriska möteslokalerna, ofta på kundanpassade 
konferenskoncept.  I ”Grönt konfererande” uppgav 16 av 20 tillfrågade respondenter att deras 
anläggningar arbetar utifrån ett specifikt koncept. Koncepten varierade men tre konceptteman gick 
att utläsa bland respondenternas svar; naturen, mötet och koncept där välmående stod i fokus. Det 
koncept som flest respondenter arbetade utifrån var ett naturkoncept.  
 
De konferensanläggningar som har attraktiva närmiljöer drar ofta nytta av dem när de marknadsför 
sig, ”Havsnära läge” och ”Konferens vid havet” är några exempel på det. Andra 
konferensanläggningar lockar med det som de kan erbjuda utifrån sina närliggande miljöer som, t. ex 
skidåkning och skoterfärder. 

Miljöerna kring Sveriges konferensanläggningar varierar från t. ex parker, trädgårdar till vattenmiljöer 
och skogsmiljöer. Redan idag används utomhusmiljöerna vid konferenser, t. ex som rekreationsplats 
för konferensgäster där de kan äta lunch eller tillbringa sina raster. De används också för olika 
aktiviteter som t. ex femkamp. I förstudien ”Grönt konfererande” fick respondenterna svara på hur 
deras utomhusmiljöer används under konferenser.  Frågan avsåg då om miljöerna användes aktivt, t. 
ex som utomhusgrupprum, för walk and talk samtal osv. Raster och lunch utomhus räknades inte 
som ett aktivt användande av utomhusmiljöerna. 

 Av tjugo respondenter svarade tre stycken att deras utomhusmiljöer används aktivt under 
konferenser, två respondenter svarade att de ibland används aktivt och slutligen svarade 15 
respondenter att deras miljöer inte används aktivt under konferenser. Lite mer än hälften av 
respondenterna uppgav att de var intresserade att bättre använda sina utomhusmiljöer, men att de 
inte riktigt visste hur de skulle gå tillväga. En del av dem efterlyste också efterfrågan från kunder 
samt kunskap om varför de skulle integrera sina utomhusmiljöer under konferenser.    
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Effekterna av att växelverka mellan inomhus- och utomhusmiljöer är dokumenterat effektiva. 
Studierna ”Ute på dagis” och ”Landscape planning and stress” (Grahn et al 1997 och 2003) visar att 
konflikter minskar när vi vistas i en naturpräglad miljö samtidigt som vi blir piggare, lugnare och 
gladare. Den här effekten håller även i sig inomhus. Den här forskningen talar för att det skulle vara 
gynnsamt att använda sig både av inomhus – och utomhusmiljöer när man konfererar eftersom 
effekterna av miljöombytet skapar en god grund för att optimera organisationen, effektivisera 
personalen och tillsammans nå nya mål. 

Utemiljön kan t. ex användas för walk and talk samtal, samtal där man diskuterar arbetsrelaterade 
frågor, och som ”rum” vid t. ex grupparbeten. Det finns alltså flera olika sätt som utomhusmiljöer kan 
integreras på under konferenser. 

Den här studien avser att med ett större antal respondenter bygga vidare på förstudien ”Gröna 
konferenser” och undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina utomhusmiljöer. 
Studien ämnar också titta närmare på vad konferensanläggningarna behöver för att bättre kunna 
integrera sina utomhusmiljöer under konferenser.  

Deltagare 
I studien deltar representanter från 51 olika konferensanläggningar i Sverige. Den geografiska 
spridningen på konferensanläggningarna sträcker sig ifrån Överkalix i norr till Ystad i söder.  
Anläggningarnas storlek varierar och därmed också antalet fast anställda, från ett fåtal till 100-199 
personer.   

Antal respondenter: 51
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Konferensanläggningarnas fasta personalstyrka varierar från 1-4 till 100-199 anställda. Av studiens 

respondenter uppger 16 stycken, ca 31 %, att konferensanläggningen som de representerar har en 

personalstyrka på 20-49 anställda. 7 av studiens respondenter jobbar på konferensanläggningar med 1-4 

anställda medan 7 andra respondenter uppger att deras anläggningar har 5-9 anställda.  Vidare svarar 14 

respondenter att personalen på deras anläggning utgörs av 10-19 anställda. 6 respondenter uppger att deras 

personalstyrka består av 50-99 anställda och slutligen uppger 1 respondent att dennes anläggning har 100-199 

anställda.  

 

Majoriteten av de i studien respresenterade konferensanläggningarna har omgivningar som utgörs 
av någon form av naturmiljö som t. ex grönområden, skogsmiljöer eller vattenmiljöer.  

 Antal respondenter: 51 

 

En konferensanläggnings omgivning består vanligtvis av flera olika miljöer enligt den här studiens 

respondenter. På den här frågan hade respondenterna möjlighet att välja flera svarsalternativ, vilket många av 

dem också gjorde. Den miljö som återfanns kring flest respondenters konferensanläggningar var 

”vattenmiljöer”, 33 respondenter, ca 65 %, uppgav att deras anläggningar bland annat omgavs av 

vattenmiljöer. ”Grönområden och parker” förekom kring 28 respondenters konferensanläggningar medan 

”olika skogsmiljöer” omgav 22 anläggningar.  

Mindre vanligt förekommande kring anläggningarna var ”asfalterade ytor”, de omgav 8 respondenters 

konferensanläggningar. ”Andra miljöer” svarade 7 respondenter på frågan och uppgav då bland annat 

”Villaområde”, ”Vildmark” och ”Gamla stan”. ”Botaniska trädgårdar” förekom inte kring någon 

konferensanläggning.  
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Metod 
Respondenterna har fått besvara en enkät med frågeställningar rörande deras 
konferensanläggningars utomhusmiljöer och hur de används under konferenser. Formen på frågorna 
har varierat från öppna till slutna frågor, från ja- till nej frågor och från en- till 
fleralternativsvarsfrågor.   
Enkätens frågeställningar bygger delvis vidare på frågeställningarna från förstudien ”Grönt 
konfererande – En studie kring hur konferensanläggningar använder sig av sina utomhusmiljöer” där 
20 respondenter intervjuades. Ett antal nya frågeställningar har också tillkommit.  

Samtliga respondenter i den här studien kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville delta i 
studien. De som accepterade fick sedan besvara en enkät som skickades via mail.  
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Resultat  

Enkäten som respondenterna fick besvara och resultatet från studien följer här nedan.  

 
1. Hur bokar era konferensgäster sin konferens? 

Antal respondenter: 50 

 

Av studiens respondenter så uppger 36 stycken, 72 %, att deras kunder ibland använder sig av bokningsbolag 

när de ska boka konferenser hos dem, men att kunderna oftast vänder sig direkt till dem och bokar. 11 

respondenter svarar att deras kunder enbart bokar genom dem, medan 3 respondenter uppger att deras 

kunder ibland bokar direkt via dem men oftast genom bokningsbolag. Ingen av respondenterna svarar att deras 

kunder enbart bokar genom bokningsbolag. 1 respondent har inte besvarat frågan.  

2. Hur många personer består er genomsnittliga konferensgrupp av?Antal respondenter: 51
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Storleken på en genomsnittlig konferensgrupp varierar hos konferensanläggningarna. Den kan innehålla 

alltifrån 1-5-75 konferensgäster. Av studiens 51 respondenter svarar 18 stycken, ca 35 %, att en genomsnittlig 

konferensgrupp hos dem består av 15-20 personer. 1 respondent uppger att dennes genomsnittlige 

konferensgrupp består av 1-5 gäster medan 1 annan respondent har en genomsnittlig grupp på 5-10 personer. 

Vidare svarar 8 respondenter att deras vanligaste konferensgrupp utgörs av 10-15 personer, större är den 

genomsnittliga gruppen hos 15 av studiens andra respondenter, hos dem består den av 20-30 personer. 7 

andra respondenter uppger att deras konferensgrupper i genomsnitt består av 30-50 personer. Slutligen svarar 

1 respondent att dennes grupp i genomsnitt består av 50-75 konferensgäster.  

 

3. Hur många dagar varar en genomsnittlig konferens hos er? 

Antal respondenter: 51 

 

Hur många dagar en genomsnittlig konferens varar på respondenternas anläggningar varierar. Av studiens 

respondenter så svarar 33 stycken, ca 65 %, att en genomsnittlig konferens hos dem varar i 2 dagar. Hos 15 

respondenter varar en konferens vanligen i en dag. Mindre vanligt är konferenser på 3 dagar men de 

förekommer hos 2 respondenter. En av respondenterna svarar att den genomsnittliga konferensen hos dem 

varar i 5 dagar.  
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4. Erbjuder ni era konferensgäster att använda anläggningens utomhusmiljöer när de konfererar 
hos er? 

Antal respondenter: 51 

 

Av 51 respondenter så svarade 43 stycken, ca 84 %, ja på frågan om de erbjuder sina konferensgäster att 

använda utomhusmiljöerna när de konfererar. Ibland uppgav 6 respondenter medan 2 respondenter svarade 

nej på frågan.  

 

5. Använder era konferensgäster anläggningens utomhusmiljöer när de konfererar hos er? 

Antal respondenter: 51 

 

Lite mer än hälften av respondenterna, 26 stycken, 51 %, svarade att deras konferensgäster använder 

anläggningens utomhusmiljöer när de konfererar. Ibland svarade 24 respondenter medan 1 respondent uppgav 

att dennes konferensgäster inte använder utomhusmiljöerna alls under konferenser hos dem.  
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6. Hur använder konferensgästerna era utomhusmiljöer? Flera svarsalternativ är möjliga. 

Antal respondenter: 50

  

Av studiens respondenter svarade 43 stycken, 86 %, att deras kunder bland annat använder deras 

utomhusmiljöer ”för rekreation”. Kunderna använder också utomhusmiljöerna som ”uterum”, det uppgav 36 

respondenter. Utomhusmiljöerna används också för walk and talksamtal enligt 16 respondenter och för 

teambuildingaktiviteter svarar 40 av respondenterna. ”Annat” som 7 av respondenterna svarade är t. ex 

”Aktiviteter”, ”Kräftfiske”, ”Grillaftnar” och ”Qigong”. 1 respondent besvarade inte frågan. Respondenterna 

hade möjlighet att fylla i flera svarsalternativ på den här frågan.  

 

7. Är ni intresserade av att kunna erbjuda konferenser där era utomhusmiljöer används som ett 
komplement till era inomhusmiljöer? 

Antal respondenter: 50 

 

Av studiens respondenter så uppgav 43 stycken, 86 %, att de var intresserade av att kunna erbjuda konferenser 

där deras utomhusmiljöer används. 7 respondenter svarade nej på frågan. 1 respondent besvarade inte frågan.  

De respondenter som svarade ja på frågan fick därefter svara på fråga 8 medan de som svarade nej slussades 

vidare till fråga 9. 
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8. Vad krävs för att ni ska börja erbjuda konferenser där anläggningens utomhusmiljöer används?  
Flera svarsalternativ är möjliga. 

Antal respondenter: 43

 

De 43 respondenter som svarade ja på fråga 7 fick sedan besvara fråga 8. På frågan om vad som krävs för att 

respondenterna ska kunna erbjuda konferenser där anläggningens utomhusmiljöer används så kunde 

respondenterna välja att kryssa i flera av svarsalternativen, vilket flera av dem också gjorde. Lite mer än hälften 

av respondenterna, 23 stycken, ca 54 %, svarade att de redan erbjuder konferenser där deras utomhusmiljöer 

integreras. 

Lika många, 23 respondenter, uppgav att de behöver en efterfrågan från kunden för att de ska börja erbjuda 

den här sortens konferenser. Vidare så valdes alternativet ”Kunskap om varför vi ska göra det” av 6 

respondenter.  ”Kunskap om hur vi ska göra det” uppgav 11 respondenter som svar, ”Kunskap om när vi ska 

göra det” svarade 7 respondenter. ”Kunskap om vad vi skall göra” behövde 10 respondenter.  

”Pengar” uppgav 11 respondenter medan 12 respondenter svarade ”Tid”. Slutligen så uppgav 3 respondenter 

att de behövde något ”Annat” för att kunna erbjuda sådana konferenser. När de fick beskriva det så svarade de 

” Kunniga samarbetspartners”, ”Utveckla vidare det vi redan har” och ”Lämplig utrustning”.  
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9. Vad beror det på att ni inte är intresserade av att erbjuda konferenser där era utomhusmiljöer 
används som ett komplement till era inomhusmiljöer? 

Antal respondenter: 7 

  

De 7 respondenter som svarade nej på fråga 7 fick därefter besvara frågan varför de inte är intresserade av att 

erbjuda konferenser där deras utomhusmiljöer används.  Av 7 respondenter svarade 4 stycken, ca 57 %, att 

”kunden efterfrågar inte andra miljöer än inomhus”, 1 respondent uppgav att ”vår utomhusmiljö är inte lämplig 

att konferera i” medan de 2 resterande respondenterna uppgav ”annat” som svarsalternativ. De svarade då ”Vi 

använder redan våra utomhusmiljöer” samt ”Våra utomhusmiljöer är bäst lämpade för andra aktiviteter”.  

 

10. Är du intresserad av att få mer kunskap om hur du kan skapa unika konferenskoncept utifrån 
din anläggnings utomhusmiljö? 

Antal respondenter: 50 

 

Av respondenterna så svarade 19 personer, 38 %, ja på frågan om de ville få mer kunskap i detta ämne, lika 

många det vill säga 19 personer, svarade kanske. 12 personer svarade nej. 1 respondent besvarade inte frågan.  
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11. Skulle du kunna tänka dig att låta din personal genomgå en kortare utbildning där de får 
kunskap om hur de kan skapa unika konferenskoncept utifrån anläggningens utomhusmiljö? 

Antal respondenter: 50 

 

Av 50 respondenter svarade 21 personer, 42 %, att det de kanske var intresserade av att låta sin personal 

genomgå en kortare utbildning. 12 respondenter svarade ja och 17 andra respondenter svarade nej på frågan. 

1 respondent besvarade inte frågan. 

 

12. Vill du att vi skickar dig information om fördelarna med att använda dina omgivande miljöer 
vid konferenser? 

Antal respondenter: 47 

 

Slutligen så tillfrågades respondenterna om de var intresserade av mer information kring konfererande 

utomhus. 28 respondenter, ca 60 %, svarade ja medan 19 andra respondenter svarade nej. 4 respondenter 

valde att inte besvara frågan.  

 

Fråga 13. Vilka reaktioner får ni från konferensgäster som använt er utomhusmiljö? 

Antal respondenter: 34. 
 
 

- Vackert, tyst och ostört. 
- Vi har en vinterträdgård som alla gäster tycker om, den är så ljus och vacker.  
- Väder och vind påverkar förstås. Vid bra väder oftast positivt! 
- Underbart vackert och avkopplande, borde användas mer! 
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- Att det ger dem väldigt mycket och att de blir pigga och mer vakna under konferensen. 
- Positiva!! 
- De flesta upplever att de får mer energi och att det är rekreerande att komma utanför hotellets väggar 
- Mycket positiva. 
- Ovationer vid fint väder. 
- Att vi har en vacker miljö, med vatten och natur, ger lugn och ro.  
- Fantastisk miljö, vackert, otroligt läge osv. 
- Att vi är berikade av naturen dels att anläggningen ligger precis vid sjön samt att vi har mycket 

grönområde, 2 stycken 18-håls golfbanor, mycket promenadvägar i olika längder. 
- Att det är underbart! 
- Fin park, trevlig miljö, unik osv. 
- Vackert, inspirerande, lugnt. 
- Rogivande, avstressande, vacker & lugn miljö med fantastisk utsikt över Bråviken. 
- Vi har en skärgårdsmiljö med närhet till havet som är helt fantastisk. Havet skiftar hela tiden och man 

upplever naturen väldigt nära. 
- Att vi har en underbart vacker slottsmiljö som upplevs som avstressande. 
- De flesta tycker mycket om vår härliga natur och vi har mycket aktiviteter utomhus som är uppskattade. 

En kommentar vi ofta får är att de slappnar av så fort de stiger ur bilen hos oss.  
- Fantastisk stor park, nära Vadstena Stad men ändå avskilt. 
- En av anledningarna till att man väljer oss – ”Stockholm fast på landet”. 
- De är mycket positiva till vår trädgård och omgivningar och det är mycket uppskattat. 
- Naturen och området är fantastiskt, så det är bara positiva reaktioner. 
- Nu har ju jag inte jobbat här så jättelänge men många tycker det är harmoniskt att sitta ute på vår 

uteservering där vi har en rinnande fontän. 
- De tycker det är skönt när det är bra väder. 
- Utomhusmiljön är det första som våra gäster ser och de tycker att den är helt fantastisk! 
- Positiv, ”såhär grön mitt i stan”. 
- Positiva reaktioner, pga. en härlig inspirerande miljö. 
- Trevlig miljö. 
- De flesta av våra gäster kommer till oss pga. av vårt fina läge direkt vid havet. 
- Att hotellet är vackert beläget alldeles intill vatten. 
- Tycker att det är rofyllt och trevligt. Många av våra gäster vill ha aktiveter ute och inte sitta inne. 
- Att vi har en underbar miljö som är väldigt avstressande. 
- Det är ingen som säger så mycket om det utan något som tas för givet när man är hos oss. 
 

 

Fråga 14.  Har du några tankar kring hur era utomhusmiljöer skulle kunna användas i samband med 
konferenser?  Beskriv dem gärna här! 

Antal respondenter: 12.  

- Den används idag till luncher, pauser, föreläsningar, grupparbeten och middagar. 
 

- För våra konferensgäster som både "walk and talk", eller som vi kallar det "mindwalking", som 
rekreation under lunchen för att fylla på energin, vi kan idag erbjuda cyklar, båt, kanadensare, bad och 
fiske, boule, tipspromenad eller bara en skogspromenad, kräftfiske, grillaktivitet vid vatten, bär och 
svampplockning vid säsong, fågelskådning mm. Idéer och uppslag finns, tid, organisation och "know-
how" saknas! 
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- Som en aktivitet - gruppövning - walk and talk - fika – bensträckare.  
 

- Vi använder oss av vår utomhusmiljö till stor del. Det vi behöver utveckla är att göra miljöerna lätta att 
förstå för kunder som ej varit på plats, att utveckla innehållet så att kunden förstår mervärdet vid 
införsäljningen. 
 

- Vi erbjuder redan idag vår utomhusmiljö, inget nytt för oss, det är en självklarhet. 
 

- Den stora utmaningen är tekniken som krävs. 
 

- Olika pausaktiviteter, rörelse, guidade visningar osv. 
 

- Vi använder redan mycket av våra utomhusmiljöer genom att anordna teambuildingaktiviteter, bastu- 
och badtunna, fyrhjulingssafari, bruksvandringar, fiske, båtturer, grillning osv. Vi har bänkar och bord 
utomhus under sommarhalvåret för de som vill inta sitt kaffe eller lunch utomhus (ej möjligt för större 
konferensgrupper att äta måltider utomhus men enstaka luncher och fika går bra). Vi packar gärna 
picknickkorgar åt konferensgrupper som vill ta sitt fika utomhus i samband med en aktivitet eller för att 
få lite miljöombyte. Vi skulle säkert kunna bli bättre, men som sagt så använder vi redan mycket av våra 
utemiljöer idag.  
 

- Parken används redan mycket, till bröllop, fester & grillfester, aktiviteter av olika slag och luncher.  
 

- Lidingö profileras som Hälsans ö. Vi har många idéer och tankar kring detta. 
 
- Relax och lek samt grupparbeten och måltider. 
 
- Vi utnyttjar dem redan rätt väl då detta är ett av våra försäljningsargument till att komma och konferera 

hos oss. Vi har även använt intilliggande öar för fikakorgen o drink uppe på utkiksberget. Men alla 
tycker ej de har tid med detta men visst vinner de på att låta det ta lite extra tid då de får så mycket 
tillbaka. 

 

 
15. Har du några avslutande tankar, reflektioner eller frågor kring konferenser utomhus? Skriv dem 
gärna här. 

Antal respondenter: 11.  

- Jag vill gärna men inte i år…kanske om ett par år, då kanske vi har kommit dit och känner att vi kan och 
har tid. 
 

- Öppen för idéer, vi har en fantastisk tillgång alldeles inpå husknuten men vet inte riktigt hur vi ska 
utnyttja den på bästa sätt! 

 

- Det är så mycket väderberoende vilket leder till att man måste bestämma det samma dag. Det funkar 
inte så bra + att vi kan förlora lokalhyra. 
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- Kanske men jag är inte beslutsfattande i detta o har personal under mig som jag styr. Vi erbjuder idag 
bland annat möjligheten att konferera ute i vår Lappkåta för en annorlunda miljö. 

 

- Jätteviktigt med miljö hela tiden. att åka på kurs/konferens i en annorlunda miljö som man finner 
lugnande, vacker är positivt för kroppen och inlärning. 

 

- Hur stor är efterfrågan idag? 
 

- Väderberoende - kunden är krävande och ofta rädd att deltagarna ska frysa, tycka att vädret inte tillåter 
utomhusaktivitet. 

 

- Väderberoende. 
 

- Det måste alltid finnas en backup-plan vid dåligt väder och det är mer svårhanterligt under 
vinterhalvåret, men vissa aktiviteter går helt klart bra att arrangera året runt - dock kanske ej en hel 
konferens.  

 

- Förstår nog inte hur det ska gå till... 
 

- Vädret tillåter inte den typen av konferenser. Kunden blir mer och mer beroende av viss elektriska och 
digitala hjälpmedel som inte går att skapa utomhus? 
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Diskussion 
Studiens syfte är att undersöka hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer i samband 
med konferenser. I syftet ingick också att ta reda på vad konferensanläggningarna behöver för att 
kunna erbjuda konferenser där utomhusmiljöerna nyttjas som ett komplement till inomhuslokalerna.  
Som beskrivits så föregicks den här studien av den kvalitativa förstudien, ”Grönt konfererande”. 
 
Resultatet av den här studien visar att över 80 procent av de medverkande respondenterna är 
intresserade av att erbjuda konferenser där deras utomhusmiljöer används som komplement till 
deras inomhuslokaler. Som beskrivits i ”Grönt konfererande” så använder sig många av Sveriges 
konferensanläggningar av olika koncept för att få konkurrensfördelar. De omgivande miljöerna kan 
utgöra just ett sådant koncept.  I den här studien framgår det att majoriteten av de representerade 
konferensanläggningarna omges av olika naturmiljöer. 

 Nästan hälften av den här studiens respondenter uppger att de redan idag erbjuder konferenser där 
utomhusmiljöerna är integrerade.  En respondent uttrycker det så här:  

”Vi utnyttjar redan utomhusmiljöerna rätt väl då detta är ett av våra försäljningsargument till att 
komma och konferera hos oss. Vi har även använt intilliggande öar för fikakorgen o drink uppe på 
utkiksberget. Men alla tycker ej att de har tid med detta men visst vinner de på att låta det ta lite extra 
tid då de får så mycket tillbaka.” 

 

Resultatet från den här studien visar att respondenternas konferensgäster oftast använder deras 
utomhusmiljöer som uterum eller för rekreation och teambuilding. Det är mindre vanligt att 
miljöerna används för t. ex walk and talk samtal och det finns möjligheter att använda 
utomhusmiljöerna till betydligt mer. Även samarbetsövningar och kommunikationsövningar kan med 
fördel förläggas i en utomhusmiljö, där man kan ta hjälp av naturen för att illustrera och förstärka det 
man vill lära ut och diskutera. Det finns alltså flera olika sätt som utomhusmiljöer kan integreras på 
under konferenser.   

Resultatet av den här studien visar vidare att lite mer än hälften, 23 stycken, av de respondenter som 
är intresserade av att erbjuda konferenser med utomhusinriktning efterlyser en ”efterfrågan från 
kunden” innan de vill börja erbjuda den här sortens konferenser. En respondent uttrycker sig så här;  

”Hur stor är efterfrågan idag?” 

 
Konferensanläggningarna efterlyser ett intresse från konferensgästerna, men intressant är huruvida   
konferensgästerna känner till konfererande utomhus med tanke på att konceptet är relativt nytt.  

Här har NCU i Vimmerby en viktig roll att nå ut och nå fram till de företag som konfererar.  Företagen 
behöver få kunskap om konfererande i olika miljöer och om de forskningsbelagda argument som 
talar för det här konferenskonceptet. Forskning visar som tidigare beskrivits att konflikter minskar 
när vi möts i en naturpräglad miljö samtidigt som vi blir piggare, lugnare och gladare. Den här 
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effekten håller även i sig inomhus(Grahn et al 1997 och 2003). Om företagen fick kännedom om 
detta torde intresset för konferenser i olika miljöer öka.  

Ytterligare en viktig uppgift för NCU i Vimmerby är att fortsätta knyta företagskontakter. Ett annat 
sätt att sprida kunskap om det här konferenskonceptet är att skapa kontakter med olika 
affärsnätverk, där NCU sedan kan medverka och informera om sitt koncept.  Utbildningsföretag 
liksom media torde också fortsätta bearbetas.  

Vidare är det viktigt att fortsätta fokusera konferensanläggningarnas personal.  Resultatet från den 
här studien visar att 19 stycken, 38 %, av respondenterna är intresserade av att få mer information 
om hur de kan skapa unika konferenskoncept utifrån sin konferensanläggnings utomhusmiljö. 
Ytterligare 19 respondenter svarar att de kanske är intresserade. Så här uttrycker sig en av studiens 
respondenter.  
 

”Öppen för idéer, vi har en fantastisk tillgång alldeles inpå husknuten men vet inte riktigt hur vi ska 
utnyttja den på bästa sätt!” 

 
Intresset finns alltså hos konferensanläggningarnas personal, vilket blir tydligt när respondenterna 
får frågan om de skulle kunna tänka sig att låta sin personal genomgå en kortare utbildning där de får 
kunskap om hur de kan skapa unika konferenskoncept utifrån sin anläggnings utomhusmiljö. Här 
svarar 12 respondenter, 24 %, ja och 21 respondenter kanske. Här har NCU i Vimmerby ett viktigt 
uppdrag, att skapa en utbildning för de 12 respondenter som i dagsläget är intresserade av att 
deltaga i en sådan.  En sådan utbildning skulle ha som syfte att visa deltagarna hur de på bästa sätt 
kan använda sina utomhusmiljöer i konferenssammanhang samt ge dem de försäljningsargument 
som de behöver för att sälja in konceptet till sina konferensgäster. Personalen på 
konferensanläggningarna är de som står närmast konferensgästerna. Av studiens respondenter 
uppger en majoritet av dem att deras konferensgäster bokar sina konferenser direkt genom dem. Så 
här uttrycker en av studiens respondenter vad den behöver för att kunna använda sig av ett koncept 
där utomhusmiljöerna används:  
 

”Vi använder oss av vår utomhusmiljö till stor del. Det vi behöver utveckla är att göra miljöerna lätta att 
förstå för kunder som ej varit på plats, att utveckla innehållet så att kunden förstår mervärdet vid 
införsäljningen.”  

 
Forskningsbelagda försäljningsargument finns redan framtagna av NCU i Vimmerby. En utbildning 
skulle vidare kunna bestå av både enskilda utbildningstillfällen och gruppträffar. De enskilda träffarna 
torde då fokusera på deltagarens specifika konferensmiljö och de möjligheter som där kan utvecklas. 
Även på gruppträffarna bör utbildning stå i fokus men också uppbyggandet av ett nätverk mellan 
deltagarna, ett nätverk där de både kan utbyta erfarenheter och stötta varandra. 
 
NCU i Vimmerby har ett viktigt arbete framför sig att nå och informera de respondenter som 
uttrycker ett försiktigt intresse för konceptet. De behöver få mer kunskap om vad konceptet innebär 
och förslagsvis bjudas in till ett seminarium där de både har möjlighet att få kunskap och ställa frågor 
om konfererande i olika miljöer. Vidare så efterfrågar 28 respondenter skriftlig information om 
fördelarna med att använda sina omgivande miljöer vid konferenser, material som bör tas fram och 
skickas så snart som möjligt.  
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Om konferensanläggningarna kan börja erbjuda konferenser där deras utomhusmiljöer integreras så 
skulle de sannolikt kunna få sina konferensgäster att konferera fler dagar än de gör i dagsläget.  
Vinsten för företagen med längre konferenser skulle då vara att de får ta del av de positiva effekterna 
som ett konfererande i utomhusmiljö innebär samt att konferensen innehåller nya element.  Vinsten 
för konferensanläggningarna blir en högre beläggning av konferensgäster.  Vidare så är 
utomhuskonferenskonceptet ett nytt koncept som ligger i tiden och bör attrahera företag som väljer 
konferensanläggning.  
 
Sammanfattningsvis så visar den här studien att det bland konferensanläggningarna finns ett tydligt 
intresse för konfererande i olika miljöer. Respondenterna uttrycker vidare en nyfikenhet att få veta 
mer om det här konceptet liksom en önskan att få ta del av mer information om konfererande 
utomhus.   
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Sammanfattning 
Den här kvantitativa studien är en fortsättning på den kvalitativa förstudien ”Grönt konfererande – 
En studie kring hur konferensanläggningar använder sig av sina utomhusmiljöer”. 
 
Syftet med den här studien är att med hjälp av ett större antal respondenter fortsätta undersöka hur 
konferensanläggningar använder sig av sina utomhusmiljöer. I syftet ingår också att titta närmare på 
vad konferensanläggningar behöver för att bättre kunna integrera sina utomhusmiljöer under 
konferenser. I studien deltog representanter från 51 olika konferensanläggningar i Sverige.  
 
Resultatet från studien visar att 43 stycken, 86 %, av studiens respondenter är intresserade av att 
kunna erbjuda konferenser där deras utomhusmiljöer används.  På frågan vad de behöver för att 
erbjuda den här sortens konferenser svarar mer än hälften av dem ”en efterfrågan från kunden” . 
Tid, pengar och mer kunskap återfinns också bland svaren på frågan.  

Studiens resultat visar också att 19 stycken, 38 %, av respondenterna är intresserade av att få mer 
information om hur de kan skapa unika konferenskoncept utifrån sin konferensanläggnings 
utomhusmiljö. Ytterligare 19 respondenter svarar att de kanske är intresserade. När respondenterna 
får frågan om de skulle kunna tänka sig att låta sin personal genomgå en kortare utbildning där de får 
kunskap om hur de kan skapa unika konferenskoncept utifrån sin anläggnings utomhusmiljö så svarar 
12 respondenter, 24 %, ja medan 21 respondenter svarar kanske.   
 
Sammanfattningsvis så visar den här studien att det bland konferensanläggningarna finns ett tydligt 
intresse för konfererande där utomhusmiljöerna integreras.  Respondenterna uttrycker vidare en 
nyfikenhet att få veta mer om det här konceptet liksom en önskan om att få ta del av mer 
information om konfererande utomhus.   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 




