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hav, spa och möten

”Det mänskliga mötet är oslagbart och kan inte ersättas” 

säger Lars Eric Fält vd för Volvo Bokenäs Resort & 

Conference vid natursköna Koljöfjorden några mil 

utanför Uddevalla. ”Rummets inredning och möbler stödjer 

ett bra möte – ett möte som skapar engagemang och resultat. 

Genom att mötas jämlikt, se varandra och läsa varandras 

kroppsspråk kan viktiga frågor och strategiska beslut 

drivas framgångsrikt. Ett möte innebär möjlighet att lyfta 

blicken, lösa problem och få deltagarna att engagera sig 

i verksamhetens utveckling.”
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öppna ytor för samtal

En paus i lobbyn är vital för ett bra möte. Att mingla med  

övriga mötesdeltagare ger nya perspektiv och stimulerar  

arbetspassen i mötesrummen. En stående pausfika ger 

mer energi och större möjlighet att nätverka och knyta nya  

kontakter. Kaffepaus i en bekväm soffgrupp drar ofta ut 

på tiden och ger färre kontakter. 
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transparent prestigemöte

Ett möte med pondus får andra förutsättningar när alla 

samlas i en cirkel. Möblernas placering i Aqua Blue  

riktar deltagarna mot varandra, skärper fokus och gör det 

individuella kroppsspråket mer tolkningsbart. Det runda 

glasbordet skapar transparent distans som underlättar  

dialogen. Deltagarna omsluts av bekväma, högryggade 

fåtöljer på snurrfot som inbjuder till avslappnande rörelse.
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aktivt projektmöte

Ett kreativt arbetsmöte, en workshop, kräver möbler som 

bidrar till rörlighet och ergonomisk komfort. I Aqua Marine 

finns ett högre bord, bekvämt att stående arbeta vid, 

med en generös kvadratisk arbetsyta som ger plats för 

alla. Lätt flyttbara pallar bidrar till ett aktivt sadelsittande 

eller vid behov, plats för två personer i bredd. Utmed 

fönsterväggen står långa bänkar för den som vill sträcka 

ut sig eller sitta en stund vid sidan om.
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öppet möte

Ett möte eller utbildningspass med presentationer och  

dialog blir öppnare till sin karaktär med bekväma fåtöljer 

i en stor cirkel. Genom att rotera fåtöljen, som inbjuder 

till individuell sittställning och ergonomisk rörelsekomfort, 

är det lätt att aktivt följa olika presentationer och talare. 

Flyttbara bord med plats för dator och arbetsmaterial 

kompletterar den individuella sittplatsen i Aqua Green.
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rum för nära samtal

Olika möten kräver olika mötesrum. Ibland behövs det rum 

av mer hemlik karaktär för vissa arbetsuppgifter och nära 

samtal. Rum som lånat sin utformning från den personliga 

sfären men som inte upplevs som privata. Mjuka möbler 

och vackra material underlättar psykologiska processer 

vid svåra samtal. I Club Lounge finns även utrymme för en  

trivsam kväll i ett mindre sällskap.
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färgstarkt styrelsemöte

Vissa möten kräver ett traditionellt sittande vid stora bord 

och i högryggade konferensstolar. I mötesrum Elegance 

bryts det konservativa mönstret med hjälp av blommiga, 

färgstarka stolar på hjul runt ett stort konferensbord 

med blank bordskiva. En mjuk sammetsgardin gör rummet 

ombonat. Efter tuffa förhandlingar hjälper rummets 

material och färgsättning deltagarna att snabbare återgå 

till en mer neutral samtalston och kamratlig arbetsrelation.
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studio för kreativ aktivitet

Vissa aktiviteter kräver ett neutralt rum utan påträngande 

karaktär. Studion kan möbleras för aktivt projektarbete 

i U-form med höga bord och ergonomiska sittbänkar, 

traditionell skolsittning eller biosittning för föreläsningar 

och utbildning. Rummet passar även för aktiviteter som 

matlagning, vinprovning och annan skapande verksamhet.
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rum för större möten

I det stora mötes- och konferensrummet finns gott om 

utrymme för små och stora grupper i olika sittningar. 

Stapel- och kopplingsbara stolar och bord kan sättas 

samman i en rad olika uppställningar, som fiskbenssittning, 

U-formad sittning eller klassisk biosittning med enbart 

stolar. Stämningen i Sinnenas rum går att förändra genom 

att skifta belysningens färg.



21

sinnenas rum

Det stora mötesrummet är möblerat med stolar i vid 

ring på den mjuka mattan, en möblering som passar 

för öppen dialog och kontemplativa stunder. Mattan 

inbjuder till sittande och halvliggande samtal eller mer 

fria aktiviteter som rollspel. Rummet används också 

till yoga och olika träningspass. Den vackra utsikten  

bidrar till lugn och stillhet.
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en plats för många

Vid konferenser och utbildningar behövs det sittplatser 

som tillåter ett stort antal mötesdeltagare att umgås. 

Människor vill vara tillsammans och stå eller sitta i stora 

eller mindre grupper. Möbleringen ska vara flexibel 

och lätt att flytta runt. Som trivselskapande medelpunkt 

brinner i Aqua Lounge en värmande eld.
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tid för avkoppling 

En bra mötesdag får ett större värde med ett trevligt avslut 

på kvällen. En skogspromenad, ett dopp i havet eller i 

poolen, ett bastubad eller ett yogapass ger ny energi till 

efterföljande dags möten. På relaxavdelningen och i 

Aqua Lounge får en bra dag sin avrundning.
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bokenäs i samspel med naturen

För sextio år sedan flög i ett privatplan, den legendariske Volvodirektören 

Gunnar Engellau, på spaning utmed kusten norr om Göteborg. Han letade efter 

en vacker, naturskyddad plats för en semesteranläggning till Volvos industri- 

arbetare. Han fastnade för det naturskyddade Bokenäs vid vackra Koljöfjorden, 

utanför Uddevalla. Marken förvärvades och skänktes till Volvoarbetarna, som 

med eget arbete lät uppföra en enkel semesterby på klipporna. 

 På 90-talet behövde anläggningen förändras och tillföras mer moderna 

faciliteter. Kommunen ställde då höga miljökrav på Bokenäs som ligger inom 

naturskyddat område. För att möta de höga kraven utvecklades på platsen 

en av Europas främsta  kretsloppsanläggningar med rötkammaranläggning, 

biogasproduktion, solfångare och eget vattenreningssystem. Hela anläggningen 

är Svanenmärkt. 

 Bokenäs Resort & Conference ägs av två personalstiftelser inom AB Volvo 

och drivs av Axia Hotel Management AB. Verksamheten driver hotell för privata 

gäster och konferensverksamhet för organisationer och företag även utanför 

Volvokoncernen. Under sommarveckorna är anläggningen reserverad för 

Volvoanställdas fritidsboende. Bokenäs är ett fyrstjärnigt **** hotell som ingår 

i Svenska Spahotell. Bokenäs är utvald av Svenska Möten som gett högsta 

betyg för konferensanläggningen.
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