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Sammanfattning
Ett konvent för frimärkssamlare kommer äga rum i Stockholm år 2019 där internationella
besökare kommer närvara. Studier visar att konventindustrin möjliggör ekonomisk tillväxt för
destinationen där konventet hålls. Dessvärre finns begränsad forskning kring ämnet. Det är
flera olika aktörer som är inblandade vid genomförandet av ett konvent. En vanlig
förekommande aktör är en Professional Congress Organiser (PCO), i detta fall Meetagain
som är ansvarig för att erbjuda deltagarna aktiviteter och upplevelser i Stockholm. För att
marknadsföra destinationen och dess utbud behöver målgruppen identifieras.
Mötesarrangören bör ta reda på vilka de är, vad de vill uppleva och hur budskapet ska
kommuniceras till dem. Denna studie visar att målgruppen främst består av äldre
frimärkssamlare som reser ensamma eller med en partner och att de uppskattar paketering av
aktiviteter. Dock bör inte äldre resenärer generaliseras utifrån sin ålder utan i detta fall ses
som storstadsresenärer, där deras intressen styr vad som ska erbjudas i form av aktiviteter och
upplevelser i Stockholm.
Nyckelord: frimärkssamlare, WHOPs, konvent, marknadsföring, paketering, turism

Abstract
A convent for stamp collectors will take place in Stockholm in 2019, where international
visitors will be present. Studies have shown that the convent industry enables an economic
growth to the destination at which the convent is being held, unfortunately the scientific
research about this topic is limited. There are multiple different actors involved with the
implementation of a convent.
One of the more commonly used actor is a professional congress organizer (PCO), in this
case Meetagain, who is responsible for presenting the visitors with activities and experiences
available in Stockholm. In order to market the destination and it’s supply the target group
needs to be identified, who are they, what would they like to experience and how is this
message best communicated towards them. This study shows that the target group is mainly
represented by elderly stamp collectors who travels alone or in the company of a partner, and
would appreciate a package solution with activities provided for them. An elderly traveler
should not be generalized by his or her age, but should be considered as a city traveler, where
the person's interest controls what should be presented in forms of activities and experiences
in Stockholm.
Keywords: Philatelist, WHOPs, convent, marketing, packaging, tourism.
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1. Inledning
Skribenterna till denna kandidatuppsats inom turismvetenskap ämnar ta reda på hur
Stockholm som turistdestination kan kommuniceras till de internationella deltagarna under
konventet Stockholmia 2019. Författarna har för avsikt att identifiera målgruppen och ta reda
på hur Meetagain som är PCO (Professional Congress Organiser) för konventet, kan sälja in
Stockholms attraktioner och upplevelser till denna besökare.

1.1 Bakgrund
Turism - och besöksnäringen ökar i Sverige och omsatte 296 miljarder kronor år 2016. Den
totala omsättningen för näringen har ökat med 97 procent sedan år 2000. Det har lett till flera
nya jobb, en ökning på 7 procent vilket är lika med 169.000 arbetstillfällen under år 2016.
Storstadsresandet växer snabbt och prognosen visar goda möjligheter för Sverige att locka
internationella besökare, genom landets kulturvärden, naturvärden samt stadsmiljöer.
Efterfrågan på utbud av upplevelser i Sverige ökar, framförallt från kultur- och
naturintresserade internationella besökare (Tillväxtverket, 2017). Stora möten såsom
kongresser, konferenser och konvent utgör en stor del av besöksnäringen. Det finns dock i
dagsläget inget övergripande statistiskt underlag på hur stor mötesindustrin i Sverige är
(SNCVB, 2017). Tillväxtverket har enbart statistik på hur många internationella möten som
hålls i Sverige av medlemmar i International Congress and Convention. Det betyder att data
om andra arrangörer inom industrin saknas, då inte alla är medlemmar där (Tillväxtverket,
2016). Swedish Network of Convention Bureaus har i två år publicerat en rapport med
statistik över möten som arrangeras i Sverige, dels genom befintliga data från International
Congress and Convention, dels genom sin egna insamlade data baserade på sina medlemmar
(SNCVB, 2017). 2016 var Sverige på 14:e plats bland världens största kongressländer, med
en siffra på 260 internationella genomförda möten. Stockholm hamnade på 18:e plats bland
städerna, med sammanlagt 103 möten det året. Denna statistik saknar siffror från andra
mötessegment som inte organiseras av ICCA-medlemmar (International Congress and
Convention) och täcker därmed enbart ett smalt segment av mötesbranschen (Tillväxtverket,
2016).
På Waterfront Congress Center i Stockholm, kommer ett konvent att genomföras 2019 som
beräknas ta emot ca 10.000 frimärkssamlare från hela världen. Konventet är initierat av de
svenska medlemmarna inom världens första frimärksklubb, The Royal Philatelic Society
London. Klubben fyller 150 år och det ska firas genom frimärksutställningen Stockholmia
2019. H.M Kung Carl XVI Gustaf är beskyddare av konventet som kommer att pågå mellan
den 29 maj och 2 juni 2019. En av de huvudaktörer som kommer medverka på detta konvent
är Meetagain, en professionell mötesarrangör i Stockholm. Under konventet ansvarar
Meetagain för bland annat destinationspaketering, hotellbokningar och lokala arrangemang i
Stockholm (Stockholmia2019, 2018). Det är vanligt att anlita en Professional Congress
Organiser (PCO) vid genomförandet av ett konvent. Det underlättar arbetet på grund av
1

mötesarrangörens spetskompetens, vilket bidrar till en tids- och kostnadseffektiv process
(Macdonald, 1984). Det förutsätter att det finns en tillit från båda parterna, som leder till ett
gemensamt arbete mot samma mål (LaBahn and Kohli, 1997). Om samarbetet inte fungerar
eller om PCOn inte kan leverera det de har lovat kan det resultera i större ekonomiska
kostnader än planerat (Han et al. 1993).
Frimärkssamlande, även kallat filateli, är en hobby för personer i alla åldrar som är
intresserade av historia, geografi, konst samt olika kulturer (Learn About Stamps, 2018). Det
finns flera miljoner människor världen över som delar detta specialintresse (Sveriges
frimärksungdom, 2018). Getz & Patterson (2013) menar att människor som har ett speciellt
fritidsintresse och är engagerade inom det, oavsett om det är sport, konst eller andra hobbys,
vill socialisera med andra som delar samma intresse. De visar även en benägenhet att
utveckla och delta i event och resor inom sitt område, för att tillfredsställa behovet av att
socialisera med likasinnade. Studier visar att det finns en möjlighet att exempelvis
familjesemestern kombineras med ett besök av ett event. Ett event eller andra
sammankomster kan vara en motivator för resenärer med speciella fritidsintressen. Det kan i
sin tur leda till resor utöver den vanliga semestersäsongen, då datumen för eventet får styra
(Getz & Patterson, 2013).

1.2 Problemformulering
En god destinationsimage är en förutsättning för turism (Tasci & Gartner, 2007, s.413-425.)
Gallarza et al. (2002, s.56-58) menar att det är viktigt att skapa en sådan för att locka turister,
oavsett om de reser för att ta del av sitt intresse eller för att specifikt besöka destinationen.
Röst et al. (2003) anser att en besökare först måste informeras om destinationens utbud för att
vilja resa dit. Intresset hos besökaren kan väckas genom att marknadsföringen riktas rätt,
vilket kan ske via exempelvis annonsering i forum där målgruppen är aktiv (Röst et al. 2003).
Gummesson (2002) menar att en ekonomisk vinst skapas genom en effektiv marknadsföring
som riktas rätt och når fram till den tänkta mottagaren.
Enligt Davidson (2003) är konventdeltagare en besökare som spenderar mycket pengar under
sin vistelse. Det beror främst på att deltagarna tenderar att ta med sig en medresenär men
även på att det finns en möjlighet att de förlänger sin vistelse efter konventets slut. Den
möjligheten är något som många aktörer inom mötes- och turistbranschen är medvetna om
och arbetar framgångsrikt för att maximera (Davidson, 2003). En fördel för konventindustrin
är att konventet kan planeras till en tidpunkt när det är lågsäsong. Konventdeltagaren är ju
alltid i behov av hotell, transport och underhållning, något som destinationens lokala aktörer
kan erbjuda. Det leder i sin tur till en lokal ekonomisk tillväxt och skapar arbetstillfällen
(Oppermann & Chon, 1997).
Oppermann & Chon (1997) argumenterar för att konventindustrin möjliggör ekonomisk
tillväxt för destinationen där konventet hålls. De påpekar att begränsad litteratur finns i
ämnet. Mair & Thompson (2008) menar vidare att affärsturism, där konventindustrin ingår,
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genererar stor ekonomisk tillväxt på den internationella marknaden. Dessvärre finns det inte
mycket forskning kring betydelsen av den för den ekonomiska tillväxten (Mair & Thomson,
2008).
Avsaknaden av sådan forskning kan resultera i att en destination, i detta fall Stockholm, går
miste om att fånga en viktig målgrupp och de intäkter som den skulle kunna generera.
Skribenterna tror ändå att det finns en möjlighet för Stockholm att gynnas av Stockholmia
2019. För att det ska vara möjligt måste målgruppen först identifieras och sedan måste
budskapet som ska förmedlas nå fram till den. Genom att ta reda på vilka aktiviteter
målgruppen visar sig vara intresserade av samt hur Stockholmia 2019 kan kommunicera
dessa tror skribenterna att denna uppsats kan bidra till en liten del av forskningen kring
konventdeltagaren.

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Stockholmia 2019 (genom Meetagain) kan
marknadsföra Stockholm som turistdestination till de internationella deltagarna. Detta genom
att identifiera målgruppen och ta reda på hur Meetagain kan rikta sin kommunikation rätt och
därmed erbjuda målgruppen det den efterfrågar i form av aktiviteter och upplevelser samt
paketering av dessa.

1.4 Frågeställning
•

Vilken målgrupp ska Meetagain rikta sin marknadsföring av Stockholm mot?

•

Vilken typ av aktiviteter och upplevelser i Stockholm skulle kunna passa denna
målgrupp?

•

Hur kan Meetagain kommunicera sitt budskap till målgruppen?

1.5 Avgränsning
Undersökningen utgår från de internationella besökare som redan bestämt sig för att delta på
Stockholmia 2019. Fokus ska ligga på att ta reda på hur konventdeltagarna kan konsumera
Stockholm som turistdestination och inte på att sälja in konventet i sig. Skribenterna är
medvetna om att även svenska frimärkssamlare kommer att närvara men har valt att avgränsa
sig till de internationella deltagarna på grund av att dessa förmodligen har mindre kunskap
om Stockholm som turistdestination. Dessutom har en avgränsning skett till Stockholm
istället för hela Sverige, trots att det kan vara relevant för internationella besökare att ta del av
vad hela landet har att erbjuda. En studie som inkluderar hela Sverige som besöksdestination
skulle bli alltför omfattande.
3

1.6 Begreppsdefinition
WHOPs - Wealthy Healthy Older People
Målgruppen representeras av vuxna par med barn som inte längre bor hemma. De är vid god
hälsa, samt har både tid och god ekonomi att lägga på resor (Visit Sweden, 2018).
Filatelister - Frimärkssamlare
I Sverige finns det ca 4 000 medlemmar i Sveriges Filatelistförbund (Sveriges Filatelistförbund, 2018). Utanför Sveriges gränser är American Philatelic Society den största
medlemssidan, där finns det ca 28 000 medlemmar registrerade i över 110 länder (American
Philatelic Society, 2018).
PCO – Professional Conference Organiser
Arrangörer av kongresser, konferenser och konvent. Dessa arrangörer kan ta del- eller
helhetsuppdrag som kan innebära administrativa och logistikrelaterade tjänster,
projektplanering, budgetering och bemanning på plats vid ett konvent (Kongress, 2018).
Konvent - Privat eller yrkesmässig sammankomst för personer som delar ett gemensamt
intresse (IDG:s ordlista, 2018).
Turistprodukt - En tjänst eller en serviceprodukr som presenteras för turisten på en speciell
plats (Röst et al. 2003).
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2. Metod
Kvalitativ forskning är en tolkande forskning med fokus på att skapa en djupare förståelse för
det som studeras, genom att utgå från studieobjektens perspektiv. I denna typ av forskning
används inte siffror och hård statistik, utan ett induktivt synsätt appliceras. Syftet med den
forskningsmetodiken är att ge svar på frågor om vad, hur och varför vissa saker sker. Då
bibehålls ett nära förhållande till det som undersöks så att teorier kan växa fram under
arbetets gång. En tumregel är att använda sig av ett kvalitativt förhållningssätt i början av
arbetets gång, då det som studeras generellt sett ofta är okänt för forskaren (Björkqvist, 2012,
s.25-28).
Kvantitativ forskning fokuserar mer på siffror och statistik som genererar mätbara resultat.
Ett utifrånperspektiv används och forskaren bibehåller en distans till det som undersöks. Ofta
är denna typ av forskning mer storskalig och specifika variabler används. Vanligt
förekommande verktyg i en kvantitativ forskningsmetod är enkäter och frågeformulär (Holme
& Solvang, 1997, s.80-83).
Björkqvist (2002, s.15-19) menar att induktiv samt deduktiv metod är två olika
tillvägagångssätt att använda för att nå en slutsats - de är varandras motsatser. Vid en induktiv
metod tas steget från det enskilda till det generella, vilket innebär att slutsatser dras genom
återkommande resultat via observationer. Om något uppstår flera gånger skapas ett mönster
vilket då skapar en sanning. En deduktiv metod drar slutsatser med hjälp av logiska
resonemang som presenteras, det är alltså mer en logisk bevisföring (Björkqvist, 2012, s.1519). I denna uppsats har ett deduktivt synsätt valts i och med att slutsatserna inte dragits
baserat på iakttagelser utan genom att skribenterna har använt sig av fakta genom godkänd
litteratur.

2.1 Val av kombinationsmetod
I denna studie har en kombination av de båda forskningsmetoderna används, då de
kompletterar varandra. En kvalitativ undersökning kan agera förberedande inför den
kvantitativa, genom att den förstnämnda blir en förstående del där grunden sätts för den
egentliga undersökningen (Holme & Solvang, 1997, s.85-86).
Semistrukturerade intervjuer har genomförts och bestått av personliga intervjuer samt mailoch telefonintervjuer. Det är den kvalitativa delen. Den kvantitativa metoden presenteras i
form av en online-enkät med både fritextsvar och stängda frågor.

2.1.1 Kvalitativ metod
När det är av intresse att ta reda på åsikter och uppfattningar för att samla ny kunskap är det i
forskningssammanhang vanligt att använda sig av intervjuer. Genom en semistrukturerad
intervju presenteras ett antal förberedda frågor för respondenten som även ger utrymme för
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egna kommentarer. Om respondenten ger sin tillåtelse kan det vara klokt att spela in intervjun
för att sedan kunna transkribera denna i lugn och ro (Ejvegård, 2002, s.37-39).
Den ideala intervjun är ett vanligt samtal som utformas utifrån den informationen som
mottages. Det faller sig naturligt att samtalet styrs då det finns ett syfte och ett tema med
intervjun, jämfört med ett vardagligt samtal. En intervjumanual bör vara formulerad sedan
innan och presenteras för respondenten, samtidigt som den får fungera som en typ av
minneslista. Det är en flexibel metod där respondenten kan påverka samtalets gång på ett
naturligt sätt genom att presentera sina tankar och åsikter.
Genom att intervjuaren är tydlig med uppsatsens syfte kan respondenten motiveras till att
vara ärlig med sina svar (Holme & Solvang, 1997, s.100-108). Att använda strukturerade
intervjuer är inte passande för studiens syfte, då denna intervjuform inte har samma utrymme
om respondenten vill utveckla något.

2.1.2 Kvantitativ metod
Enkätundersökningar är en tidseffektiv metod då den kan nå ett större antal svarande på kort
tid. Det finns flera typer av enkätundersökningar, exempelvis med fasta svarsalternativ eller
en med möjlighet att kommentera sitt svar i fritext, alternativt en kombination av båda. Denna
metod är effektiv att använda sig av vid insamling av information om en grupp människor
och vad de exempelvis tycker, föredrar samt ogillar (Denscombe, 2010, s.5-27).
Vid elektroniska enkätundersökningar kan respondenten själv välja när och var de väljer att
svara på frågorna (Bryman, 2011, s.227-234). Internetanvändningen ökar konstant och de
flesta har idag tillgång till internet i hemmet via en dator eller kopplar upp sig via surfplatta
eller mobiltelefon (Internetstiftelsen, 2017). Även äldre värdesätter att lära sig hantera
internet i och med de fördelar det bidrar ger, som att kunna hålla kontakt med
familjemedlemmar och vänner, men även för att det är mentalt stimulerande (Sourbati, 2009,
s.1088).

2.2 Tillgänglighet och urval
Ett bekvämlighetsurval har gjorts, vilket innebär att forskaren väljer det objekt som är nära
till hands. Detta anses vara fördelaktigt när arbetet behöver förhålla sig till en begränsad
tidsram då det är tidseffektivt. I regel finns det hos forskare en tanke bakom varje vald
respondent, att dessa kan bidra med en unik inblick i det som studeras. Om målet med
undersökningen är att kunna generalisera kan respondenterna väljas mer fritt, men om målet
är att få en djupare kunskap inom ett visst område bör forskaren göra eftertänksamma val av
respondenter (Denscombe, 2010, s.181)
En personlig intervju genomfördes med utställningschefen (Exhibition Manager) för
Stockholmia 2019, Jonas Hällström. Hällström valdes ut som intervjuobjekt eftersom han är
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en inbiten frimärkssamlare med god kunskap om målgruppen som förväntas delta under
konventet. Han har även en helhetssyn på allt som involverar arbetet kring Stockholmia 2019.
Ytterligare en personlig intervju genomfördes med Martina Käck, senior projektledare på
Meetagain. Käck valdes ut för att hon är en av de viktiga aktörerna gällande
marknadsföringen av Stockholm till konventdeltagarna, samt har många års erfarenhet av
arbetet med internationella möten. Dessa två djupintervjuer gav en helhetsbild av konventets
arbete kring marknadsföringen av Stockholm som turistdestination samt även om
målgruppen.
En telefonintervju gjordes med Karin Mäntymäki, avdelningschef för försäljning och
bearbetning på Visit Stockholm. Mäntymäki valdes ut för att bidra med en inblick i hur Visit
Stockholm marknadsför staden och vilka målgrupper de arbetar mot, då de är Stockholm
stads marknadsföringsbolag.
En mailintervju genomfördes med Björcks Resor, en resebyrå i Södertälje. De arbetar med
paketering av resor mot svenska och internationella turister. Tre anställda svarade
tillsammans på frågorna. Sara Jansson, resesäljare och ansvarig för sociala medier och
hemsida, Heidi Noelle, resesäljare och butikschef samt Emelie Eriksson, resesäljare som
arbetar mot privatpersoner samt är grupp- och konferensansvarig. De valdes ut i syfte att
klargöra vilka faktorer som är viktiga vid paketering av resor mot en specifik målgrupp.
De enkätrespondenter som deltagit i enkätundersökningen är internationella filatelister som
redan bestämt sig för att resa till Sverige och ta del av konventet. Enkäten spreds via
Stockholmias officiella hemsida samt hemsidan som Meetagain står bakom, där
konventdeltagarna registrerar sig. Den spreds även i stängda Facebook-grupper där
medlemmarna består av filatelister från övriga delar av världen.

2.3 Tillvägagångssätt
2.3.1 Personlig intervju
Den semistrukturerade intervjun med Meetagain, genom projektledaren Martina Käck, ägde
rum den 13 april 2018 på Meetagains kontor i Kista. Innan intervjun presenterades uppsatsens
syfte för respondenterna samt åtta förberedda frågor. Intervjusvaren antecknades under
samtalets gång och intervjumallen användes som stöd för att håla en röd tråd. Respondenten
hade möjlighet att bidra med egna tankar och åsikter, vilket resulterade i ett naturligt samtal.
Tidsåtgången för intervjun var totalt 45 minuter och efter avslutad intervju presenterades
frågorna en sista gång, för att säkerställa att ingen fråga misstolkats eller lämnats oberörd.
Den semistrukturerade intervjun med Jonas Hällström, utställningschef för Stockholmia
2019, ägde rum den 23 april 2018 i respondentens bostad i Stockholm. Uppsatsens syfte
presenterades samt tio förberedda frågor. Intervjun skrevs ner och spelades även in under
samtalets gång. Detta för att säkerställa att allt av vikt kom med, då den totala tidsåtgången
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för denna intervju var 1,5 timme. Efter avslutad intervju presenterades frågorna en sista gång,
för att säkerställa att ingen fråga misstolkats eller lämnats oberörd. Vidare transkriberades
intervjun utifrån ljudinspelningen.

2.3.2 Mailintervju
Innan intervjufrågorna mailades till Björcks resor gjordes ett personligt besök på deras kontor
den 2 maj 2018. Syftet med besöket var att beskriva studien och varför deras medverkan var
viktig. Björcks anställda var positivt inställda till att medverka och därefter mailades åtta
frågor till dem, samtliga med fritextsvar. Tre stycken anställda valde att tillsammans svara på
frågorna, för djupare insikt och bredare kunskap.
Det positiva med en mailintervju är att det är kostnadseffektivt men även att respondenten har
möjlighet att läsa frågorna i lugn och ro samt ge ett svar när tiden tillåter. Geografiskt sett så
krävs ingen resa till respondenten vilket gör metoden tids- och kostnadseffektiv (Wenemark,
2017, s.45-46).

2.3.3 Telefonintervju
En telefonintervju gjordes med Karin Mäntymäki från Visit Stockholm den 14 maj. Innan
telefonmötet ägde rum mailades de åtta frågorna till respondenten tillsammans med en
beskrivning av arbetets syfte. Under samtalets gång skrevs svaren ned. Det positiva med att
genomföra en telefonintervju är att respondenten har möjlighet att ställe en fråga direkt om
något är otydligt, vilket resulterar i färre missförstånd. Det är även tidseffektivt att använda
sig av en telefonintervju och resulterar ofta i en hög svarsfrekvens (Röst et al. 2003, s.38).

2.3.4 Online-enkät
En online-enkät skapades för att nå ut till potentiella internationella besökare av konventet.
Enkäten bestod av tio frågor på engelska, varav tre innehöll fritextsvar. Fyra av frågorna hade
alternativet ”annat” så respondenten kunde lämna en egen kommentar. De resterande tre
frågorna innehöll kryssalternativ med fasta svar. Innan respondenten började svara på
frågorna visades en kort informationstext där syftet med enkäten förklarades samt vilka den
riktade sig emot: personer med annan nationalitet än svensk som ska delta under Stockholmia
2019. Innan enkäten publicerades online fick Jonas Hällström, utställningschef för
Stockholmia, godkänna den. 29 april kl. 20:52 publicerades enkäten på konventets officiella
sida samt Meetagains registreringssida. Enkäten spreds då även via privata Facebook-grupper
där internationella filatelister är medlemmar. 20 stycken respondenter svarade på enkäten
som stängdes 13 maj kl. 20:00. Sedan samlades all data in för tolkning.
Enkäten skapades med hjälp av SurveyMonkey, en gratistjänst som är världsledande inom
enkätundersökningar (SurveyMonkey, 2018). Vid användning av webbenkäter digitaliseras
svaren, vilket betyder att data inte behöver föras över manuellt till en annan fil eller
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programvara (Wenemark, 2017, s.239-240). Fullständiga enkätsvar finns presenterade under
bilaga 1.
2.3.5 Observation av hemsida
Skribenterna gjorde en observation av hemsidan www.meetagain-stockholmia2019.se där
Meetagain marknadsför och tillgängliggör de aktiviteter och upplevelser som
konventdeltagarna kan konsumera i Stockholm. Syftet med observationen var att kunna
jämföra vad Meetagain gör idag gällande marknadsföring av Stockholm med vad de skulle
kunna göra i framtiden. Ett annat syfte var analysera hemsidans utformning för att se vilka
faktorer som krävs för att möta användarens behov.

2.4 Etiska överväganden
Denna studie har förhållit sig till fyra olika forskningsetiska principer: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att
respondenterna är fullt informerade om uppsatsens syfte samt bakgrund. Samtyckeskravet
innebär att respondenternas deltagande är frivilligt samt att de när som helst kan avsluta sitt
deltagande (Vetenskapsrådet, 2018). Dessa två krav uppfylldes då respondenterna
kontaktades och blev tillfrågade att delta i en intervju. Vidare innebär konfidentialitetskravet
att känsliga data som exempelvis personuppgifter förvaras på ett säkert sätt där obehöriga inte
kan komma åt informationen (Vetenskapsrådet, 2018). Detta uppfylls genom att dessa data
samlas separat från respondentens svar så att de ej kan förbindas med varandra.
Intervjuobjekten har även godkänt att deras namn publiceras. Nyttjandekravet är den sista
principen, som innebär att de data som samlas in endast kommer att användas för ett specifikt
syfte (Vetenskapsrådet, 2018). Det är fallet i den här uppsatsen då uppgifterna inte kommer
att användas i något annat syfte.
Forskning bidrar till en viktig utveckling av samhället, men det förutsätter att den forskning
som bedrivs håller hög kvalitet. De respondenter som väljer att delta i en intervju ska inte
utsättas för psykiska eller fysiska kränkningar. Genom att arbeta efter dessa ovannämnda
principer skapas underlag för en god och trovärdig forskning av hög kvalitet
(Vetenskapsrådet, 2018).

2.4 Metodkritik
En kvalitativ datainsamlingsmetod hade kunnat användas för att göra denna studie. Då hade
den inte fått samma bredd, då målgruppen, alltså konventdeltagarna, inte varit möjliga att nå.
Syftet med enkätundersökningen var att nå flertalet personer som är internationella filatelister
och få ta del av deras synpunkter kring Stockholm och konsumtionen av staden. Enkäten som
genomfördes bidrog totalt med 20 respondenter, vilket gör att det inte går att generalisera
svaren, vilket skribenterna är medvetna om. Enkätresultatet kan dock fungera som ett
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underlag för en beslutsprocess samt agera som ett hjälpande verktyg (Wenemark, 2017,
s.261).
Enkäter
Det är viktigt att undvika för många frågor vid skapandet av en enkät då det annars finns risk
att respondenten inte svarar. Det uppstår nästan alltid ett bortfall vid enkätundersökningar,
exempelvis att respondenten inte svarar på en fråga för att den är svår att förstå. Därför är det
viktigt att ställa tydliga frågor. Om bortfallet är stort går det även att göra en bortfallsanalys
för att analysera vad bortfallet kan bero på (Ejvegård, 2002, s.44-46).
Äldre personer tillhör den generation som växte upp utan internet och kan vara restriktiva i
sitt internetanvändande på grund av osäkerhet kring teknologin. Då de inte har använt sig av
internet i varken skolan eller arbetet kan deras kunskaper vare begränsade. Dessutom är de
försiktiga med att klicka på länkar och noga med att läsa instruktioner samt pop-up
meddelanden (Reisenwitz et al. 2007, s.408).
Personliga djupintervjuer
Personliga intervjuer är tidskrävande att genomföra men även att transkribera och bearbeta
efteråt. Respondenten kan vara restriktiv med sina uttalanden om intervjun spelas in, vilket
kan påverka svaren. I vissa fall kan den som håller intervjun påverka respondenten utan att
vara medveten om det. Det kan ske genom miner, ett leende eller en ögonbrynshöjning som
påverkar hur respondenten väljer att svara på frågan (Ejvegård, 2002, s.39-43).
Mailintervjuer
En nackdel med mailintervjuer är att de ger respondenten en möjlighet att själv söka
information om något som efterfrågas, för att kunna ge ett bredare svar på frågan, vilket
resulterar i att det inte blir ett personligt svar från den som intervjuas. Det går inte heller att
skapa den personliga kontakt som uppstår vid en personlig intervju (Wenemark, 2017, s.4041).
Telefonintervjuer
En nackdel med att genomföra en telefonintervju är att det inte finns någon möjlighet att visa
bilder eller tydliggöra något med hjälp av kroppsspråk. Vidare kan intervjueffekten inträffa,
vilket innebär att respondenten formar sitt svar beroende på hur frågan formuleras, men även
på vilket tonfall den som talar har (Christensen et al. 2010, s.185-186). Det är därför viktigt
att behålla en neutral ton på rösten genom hela samtalet. En annan nackdel kan vara tidspress.
Om personen som intervjuas har mycket att göra kan det resultera i att samtalet blir kortare än
vad som hade önskats från början. Därför är det viktigt att vara effektiv och tydlig under hela
samtalet (Expowera, 2018).
2.4.1 Källkritik
Genom att denna uppsats belyser ett relativt outforskat ämne, vilket flera referenser påpekar,
så har vetenskapliga artiklar samt litteratur använts som publicerats för några år sedan. Dessa
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källor kan anses omoderna och tvivelaktiga därför (Thurén, 2013, s.7). Dock anser
skribenterna att de fyller en viktig funktion i uppsatsen för att de ger en djupare insikt i
ämnet. Vidare är de artiklar som använts vetenskapligt granskade och den lästa litteraturen
erkänd av universitet och högskolor. På internet finns värdefull information men även mindre
trovärdig sådan, då den inte granskas av forskare på samma sätt (Leth & Thurén, 2000, s.10).
Skribenterna har granskat dessa källor kritiskt och anser att de är pålitliga i det sammanhang
de förekommer i uppsatsen. Vid intervjuerna har personliga åsikter samt värderingar
undvikits för att inte påverka samtalet. Inga ledande frågor har ställts. Skribenterna har varit
medvetna om att intervjuobjekten kan vara partiska i fråga om sig själva och sitt arbete.

2.4.2 Reliabilitet och validitet
De begrepp som används för att beskriva hur väl uppsatsens genomförda
datainsamlingsmetod har fungerat (Holme & Solvang, 1997, s.163). Genom att skribenterna
ställer sig kritiska till hur de insamlade uppgifterna dokumenteras skapar de förutsättningar
för att studien håller en hög kvalitet (Fejes & Thornberg, 2015, s.256-259). Reliabilitet står
för hur tillförlitlig uppsatsen är, medan validitet representerar det som studien har för avsikt
att mäta (Bryman, 2011, s.351-353). Reliabilitet studerar de interna egenskaperna medan
validitet studerar de externa (Björkqvist, 2012, s.64). Ett arbete som går igenom ett antal
olika samt oberoende mätningar och ändå presenterar ett någorlunda likartat resultat anses ha
hög reliabilitet (Holme & Solvang, 1997, s.163). Resultaten av den genomförda enkäten med
20 respondenter kan inte användas för att generalisera en hel målgrupp, vilket ger låg
reliabilitet. De svar som inkommit håller hög kvalitet i och med att frågeställningen besvaras.
Skribenterna anser att de frågor som ställs är adekvata. Inga bortfall förekommer vilket ger en
hög validitet. Trost (2007, s.133) menar att enkäter som presenteras på webben begränsas i
och med den låga svarsfrekvensen. Då målgruppen för enkäten är anonym för skribenterna
och bosatta utomlands ansågs en webbaserad undersökning ändå adekvat för denna studie.
Vidare infördes även fritextfrågor i enkäten för att få in så mycket data som möjligt samt ge
respondenterna chans att bidra med sådant som inte tagits upp i de stängda frågorna.
I denna uppsats används både en kvalitativ samt en kvantitativ forskningsmetod. Bryman
(2011, s.352) menar att begreppen reliabilitet och validitet kan vara passande att byta ut mot
orden äkthet samt tillförlitlighet vid kvalitativ forskning. Tillförlitligheten innebär att
forskaren säkerställer att forskningen följer de regler som finns samt återför resultatet till de
inblandade intervjupersonerna (Bryman, 2011, s.353). Holme och Solvang (s.94-95, 1997)
menar att när en intervju görs kan forskarnas förväntningar speglas i intervjuobjektets svar.
Detta är något som forskarna bör ha i åtanke. Denna uppsats kommer skickas till samtliga
intervjupersoner, då dessa frågat om att få den och skribenterna har försökt att vara så
neutrala som möjligt under intervjuernas gång, för att försöka att inte påverka de svarande.
Äkthet handlar om huruvida studien ger en tillräckligt rättvis bild av respondenternas
uppfattningar (Bryman, 2011, s.357). Alla respondenter har varit viktiga för studien och
samtliga har fått utrymme att uttrycka sig. Alla svar har spelats in och transkriberats och
återfinns i bilagor.
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2.5 Analysmetod
Efter att ha genomfört samt transkriberat samtliga intervjuer och samlat in material från de
fritextsvar som respondenterna bidrog med via online-enkäten påbörjade skribenterna en
analys av insamlad data. I denna studie har en kvalitativ analysprocess använts, där de
material som samlats in bearbetas i flera omgångar, i en iterativ process, tills resultaten som
presenteras är stabila (Hjerm et al. 2014, s.34). I denna process finns tre byggstenar
representerade, kodning tematisering och summering. Kodning innebär att data samlas in i ett
stort omfång, för att sedan sortera ut det material som är relevant till forskningen. Detta
genomförs för att all data ska bli mer hanterbar (Hjerm et al. 2014, s.37). Tematisering, som
är nästa steg, innebär att all data sorteras ytterligare för att hitta kopplingar eller mönster som
går att länka ihop med uppsatsens frågeställning (Hjerm et al. 2014, s.40). När processen med
kodning och tematisering anses vara tillräcklig återstår summering. Då är det möjligt att
pröva att verifiera dessa slutsatser (Hjerm et al. 2014, s.41). Genom en noggrann iterativ
genomgång av det insamlade materialet kan relevant data identifiera nyckelord, som kan gå
att koppla ihop med frågeställningen samt uppsatsens teorier (Hjerm et al. 2014, s.41).
Genom en kvantitativ analysmetod har enkätens stängda frågor analyserats. Då det finns flera
kategorier att välja på i enkätsvaren klassas dessa som nominalvariabler. Detta innebär att det
är kategorier som inte kan rangordnas. De är olika och inget svarsalternativ är viktigare än
något annat (Bryman, 2018, s.409-410).
Om uppsatsens arbete berör nominalvariabler är ett stapeldiagram eller cirkeldiagram de
lättaste verktygen att använda för att presentera ett resultat (Bryman, 2018, s.411). Genom att
använda en kommersiell hemsida som SurveyMonkey för denna undersökning, loggas varje
respondents svar automatiskt. När enkäten sedan stängs ner presenteras hela
datauppsättningen och det innebär att ingen kodning krävs, förutom av de öppna
svarsalternativen. Detta är tidseffektivt för den som skapat enkäten och minskar risken för fel
under bearbetningen av insamlade data (Bryman, 2018, s.298).
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3. Teoretisk referensram
3.1 Tidigare forskning
3.1.1 Konventbesökare
Yoo & Zhao (2010) menar att flertalet studier visar att potentiella konventdeltagare påverkas
mycket av vilken destination konventet hålls på, i valet om de ska delta eller inte. Det har
visat sig att konvent som hålls på en attraktiv destination får fler besökare än de som hålls på
en mindre attraktiv destination. Terzi et al. (2013) har i en studie kommit fram till ett antal
förutsättningar som krävs för en bra konventdestination. Infrastrukturen och logistiken är
nyckeln till ett lyckat konvent, då besökarnas behov måste tillgodoses. Vidare är kulturarv
och historia viktiga aspekter för att väcka ett intresse hos besökaren samt goda
väderförhållanden som inte stör genomförandet av konventet (Terzi et al. 2013). Att
tillgängliggöra underhållning i form av turistaktiviteter för deltagaren är dessutom en
förutsättning, tillsammans med goda transportmöjligheter till och från dessa, hotellet och
anläggningen. Destinationen bör även klassas som säker med sanitärt vatten, låga hälsorisker
och låg risk för terrorhot. Vidare är engelska det officiella språket som talas vid det
multikulturella mötet, vilket innebär att det är en fördel om det språket talas och förstås på
destinationen (Terzi et al. 2013). Aspekter såsom tillgänglighet, korta restider, nätverkande,
sociala aktiviteter, säkerhet, kostnader och tidsåtgång är viktiga vid ett beslutsfattande om
deltagande (Yoo & Zhao, 2010). Dessutom tenderar möten som är placerade centralt i en stad
eller med närhet till en flygplats att attrahera fler deltagare. Klimatet på destinationen har
visat sig vara viktigt, speciellt vid internationella möten (Oppermann & Chon, 1997). Vidare
påtalar Witt et al. (1995) att en annan faktor som värdesätts högt är möjligheten att nätverka
med likasinnade under mötets gång, för kunskapssamlande av nya insikter inom området som
intresserar deltagaren. Enligt Lee (2014) krävs det effektiva verktyg för marknadsföring för
att kommunicera informationen till de potentiella besökarna. I och med digitaliseringen spelar
internet en viktig roll i processen att sprida information om destinationen (Lee, 2014).

3.1.2 Den äldre resenären
Äldre resenärer inom turism definieras ofta som WHOPs (Wealthy, Healthy, Older People),
är turister som är över femtio år. De är friska, har god ekonomi och har ofta vuxna barn som
inte längre bor hemma. De är vana resenärer och har ett stort intresse för kultur, ny kunskap
samt naturupplevelser. De kommer till Sverige främst för att uppleva naturlandskap,
sevärdheter samt storstäder (Visit Sweden, 2018). Pattersson (2006) menar att den äldre
resenären spenderar mer tid på planering av sin resa och även mer pengar under resans gång,
jämfört med yngre resenärer. År 2050 beräknas 26% av jordens befolkning bestå av äldre
resenärer i åldern 65 och över. De utgör redan nu en stor procent av alla världens resenärer,
som dessutom har en stark köpvilja (Pattersson, 2006). Att resa har en positiv påverkan på
livet och personer som reser upplever en känsla av högre livskvalitet, både före och efter
resan (Hyelin et al. 2014). Det finns även en grupp som reser på grund av ett speciellt intresse
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eller hobby. Många inom denna målgrupp föredrar den bekvämlighet som paketerade resor
medför där hotell, transfer och andra aktiviteter är inkluderade (Pattersson, 2006, s.61).

3.1.3 Destinationsmarknadsföring
Inom turistindustrin krävs en medvetenhet om att alla besökare är olika och att det kan vara
svårt att bemöta alla dessa individuella behov (Pattersson, 2006, s.61). Att tänka one size fits
all, att det mesta passar alla, är inkorrekt. Genom arbetet med marknadssegmentering,
exempelvis via geografiska eller beteendemässiga faktorer, skapas en mer lönsam
marknadsföring. På så sätt uppstår möjlighet att möta de önskningar eller specifika
preferenser som målgruppen har (Wildenstam et al. 2016, s.106-107).
För aktörer på en resedestination möjliggör marknadssegmentering en förbättring av en
specifik produkt eller tjänst som målgruppen prioriterar, samt bidrar till kunskap om vilka
kanaler som kan användas för direkt marknadsföring mot dem. Om resenären får en känsla av
att destinationen passar dem och deras behov är det mer troligt att de är nöjda med sin
vistelse samt återkommer till destinationen (Dolnicar, 2008, s.2). En bra upplevelse delas
vidare till nära och kära, vilket även kan resultera i att fler besöker platsen (Tasci & Gartner,
2007, s.413-425). Tyvärr tenderar människor att lyssna mer till negativa synpunkter, speciellt
när det kommer till word of mouth, vilket innebär att upplevelser delas via samtal. Det beror
på att vanan att fatta beslut baserade på rekommendationer av exempelvis bekanta är väl
rotad hos människor. Därför kan ett gott ord om en destination vara högst avgörande i
beslutsprocessen (Misner, 2010 s.7-23). Destinationens synlighet i media och sociala kanaler
är väldigt betydelsefull. Det kan dock vara svårt att påverka hur mottagaren väljer att tolka
informationen. Även om det läggs ner ett grundligt arbete på att skapa en positiv bild är det
turisten själv i slutändan som väljer hur den bilden ska tolkas (Tasci & Gartner, 2007, s.413425).

3.2 Teorier
3.2.1 Turistproduktens interna och externa faktorer
Denna teori ämnar kartlägga äldre resenärers värderingar avseende turistproduktens
interna och externa faktorer vid konsumtionen av paketerade resor. Sedan analyseras
huruvida dessa faktorer kan påverka konventdeltagarna under Stockholmia 2019.
Johann & Panchapakesans (2015) jämför i en studie vilka faktorer som påverkar
reseupplevelser för äldre respektive yngre turister vid konsumtion av paketerade resor. De
undersöker turisternas åsikt kring betydelsen av de tjänster som tillhandahålls under vistelsen
(turistproduktens interna egenskaper) och de egenskaper som rör turistdestinationen
(turistproduktens externa egenskaper).
Turistproduktens interna egenskaper består av:
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programmets dragningskraft, organisationen, hotell, restauranger, busstandard, turistguider,
pris och kvalitet.
Turistproduktens externa egenskaper består av:
klimat/atmosfär, turistattraktioner, natur, shoppingmöjligheter, säkerhet och trygghet,
möjlighet att träffa nya människor, väder, renlighet, rimliga priser, turistinformation,
lokalbefolkningens attityd gentemot resenären samt möjligheten att kommunicera på
engelska.
Äldre resenärer värdesatte följande egenskaper (av ovannämnda) vid konsumtion av
turistprodukten:
Turistproduktens interna egenskaper:
programmets dragningskraft, organisationen, busstandard, och turistguider
Turistproduktens externa egenskaper:
Säkerhet/trygghet, renlighet, turistattraktioner, rimliga priser, turistinformation,
lokalbefolkningens attityd gentemot turister, möjligheten att träffa nya människor och att
kunna kommunicera på engelska (Johann & Panchapakesan, 2015).

Figur 1 – modell baserad på “External and internal tourism product attributes” Av Johann & Panchapakesan
(2015). Illustrationen visar de faktorerna som de äldre resenärerna tyckte var viktigast vid resandet.
Källa: Egen illustration

15

3.2.2 Mötesplattformen
Teorin är relevant för uppsatsen då Stockholmia kommer att genomföra ett fysiskt möte som
bland annat innebär en långsiktig planering. Plattformens alla byggstenar kommer att
beröras i uppsatsen.
Andersson (2006, s.59) Möten som sker på en fysisk plats kommer alltid att vara aktuellt.
Generellt sett gillar människor att möta andra människor för att samtala. Modellen är
utvecklad för att enklare kunna förstå och analysera ett fenomen. I denna modell finns det
fyra olika utvecklingsnivåer: organisation, fysisk plats, event och planering samt
marknadsföring. Dessa fyra nivåer kompletteras sedan med ett antal byggstenar för att kunna
skapa goda förutsättningar för ett möte.
Organisationsnivån är den lägsta nivån och består av tre byggstenar: organisationskultur,
organisationsenheter samt projektsamarbete. Det är viktigt att det finns en god
samarbetskultur, även om företag konkurrerar med varandra. Detta för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för mötesdestinationen.
Nästa nivå är fysisk plats och innefattar mötesanläggningen, logistik samt fasta attraktioner.
Att det finns ett helhetstänk kring logistiken är positivt för besökarna. Att hotellrum finns i
närheten av mötesplatsen och även att restauranger samt andra fasta attraktioner som
exempelvis teatrar eller muséer har anpassade öppettider.
Planeringsnivån består av resurs-och affärsplanering. Större evenemang är lite mer komplexa
i sin planerings- och beslutsprocess och mer tidskrävande än exempelvis konferenser. Det är
viktigt för en destination som vill lyckas med sina möten att arbeta med en långsiktig
eventplanering, med god framförhållning.
Marknadsföringsnivån berör till en större del image. Image bygger på
marknadskommunikation, vilket innebär att ett budskap ska förmedlas till en mottagare.
Genom att skapa en mental bild som uppfattas positivt av mottagaren går det att förmedla en
produkt eller mötesplats. Image kan även förstärkas via annonsering, artiklar i specifika
branschtidningar och via professionella nätverk (Andersson, 2006, s.59-81).

Figur 2 – Mötesplattformen

Källa: Andersson (2006, s.59-81)
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3.2.3 Medieval och distributionskanaler
Denna teori ämnar klargöra vilka medieval och distributionskanaler Meetagain kan använda
sig av för att nå ut med sin information till den potentiella målgruppen.
Det finns olika distributionskanaler att använda sig av för att nå ut till den tänkta mottagaren.
Vanligtvis kombineras flera kanaler, för att skapa en så god spridning som möjligt. Vid valet
av distributionskanal är det viktigt att se över vilken räckvidd dessa har, så att den tänkta
målgruppen nås av informationen. Vidare bör den ekonomiska möjligheten tas i beaktning, då
exempelvis tv-reklam är betydligt mer kostsam än tidningsannonser (Parment, 2015, s.392394). Nedan följer de olika kanaler som kan användas vid distribution av information och
reklam.
TV - Fördelar med denna kanal är att det är möjligt att nå en stor publik, då det blir en typ av
massmarknadsföring. Produkten eller tjänsten som ska presenteras går att illustrera med hjälp
av bild och ljud. Vidare kan en lyckad kampanj bidra till att produkten eller tjänsten
diskuteras bland vänner och bekanta. Begränsningar är bland annat att informationen kan
försvinna i mängden av annan tv-reklam som presenteras. Marknadsföring genom TV tillför
även en stor ekonomisk kostnad (Parment, 2015, s.394).
Internet - Fördelar med detta är att det är väldigt kostnadseffektivt. Det går snabbt att få ut
information och den når en stor publik geografiskt sett. Det finns även möjlighet att selektera
så att endast målgruppen som är aktuell kan ta del av informationen som ska presenteras. En
begränsning kan vara att mottagaren exponeras för annan reklam via annonser och mail i så
stor grad att informationen inte når målgruppen fullt ut (Parment, 2015, s.394).
Tidskrifter - Fördelen med denna typ av kanal är att den har en hög trovärdighet samt stor
geografisk och demografisk spridning. Det gör det möjligt att marknadsföra informationen till
en viss målgrupp i rätt tidning. Begränsningar i detta är den långa tiden det tar från start till
färdigproducerad tidskrift samt att det kan innefatta höga kostnader (Parment, 2015, s.394).
Dagstidning - Fördelen med dagstidningar är god trovärdighet och den goda täckningen av
den lokala marknaden vilket gör det möjligt att nå ut till ett specifikt område. Det är även ett
lämpligt sätt att nå ut till en äldre målgrupp. En begränsning med denna kanal är den
ekonomiska aspekten samt dess relativt korta livslängd (Parment, 2015, s.394).
E-post - Här är det möjligt att selektera vilka som skall ta del av den information som skickas
ut, något som gör det kostnads- och tidseffektivt. En begränsning är att mailet kan hamna i
skräpposten eller att personen som ska ta del av budskapet inte vågar klicka på länken om
avsändaren är okänd (Gunn, 2002).
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Figur 3 - modell baserad på “Medieval och distributionskanaler” (Parment, 2015, s. 375), (Gunn, 2002).

Källa: Egen illustration

3.2.4 AIDA - modellen
Teorins relevans för uppsatsen är att Stockholmia 2019 (Meetagain) försöker fånga
uppmärksamheten samt väcka ett intresse hos de internationella konventbesökarna. Detta
genom att erbjuda produkter/tjänster som målgruppen efterfrågar och marknadsföra sig i
rätt kanaler så att det leder till en önskan och agerande från målgruppens sida.
De fyra byggstenar som AIDA-modellen består av fyller olika funktioner och är alla lika
viktiga för att processen ska fungera. Modellen används för att visa de olika steg som måste
tas för att konsumenten ska genomföra ett köp. Företaget måste börja med att definiera
efterfrågan och utifrån det skapa ett budskap som kommuniceras (Ottosson & Parment, 2016,
s.114).
Först och främst bör budskapet väcka uppmärksamhet (attention) hos konsumenten. Ett
budskap består av ett innehåll som kan vara emotionellt och väcka känslor hos mottagaren.
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Vidare bör budskapet väcka ett intresse (interest) hos konsumenten vilket går att göra med
hjälp av innovativ och underhållande reklam, som konsumenten kommer ihåg. Eftersom det
dagligen presenteras en mängd reklam är det viktigt att fånga målgruppens intresse (Ottosson
& Parment, 2016, s.114-116). Genom detta ska konsumenten känna en önskan (desire) om att
köpa den produkt eller tjänst som erbjuds. Det slutgiltiga steget är att konsumenten går från
tanke till köp (action). Detta går att påverka genom att använda meningar som ”endast denna
vecka” samt ”bara ett fåtal kvar”. Det kan bidra till att konsumenten upplever att det är viktigt
att agera nu (Parment, 2015 s.383).

Figur 4 - Egen illustration baserad på AIDA-modellen av Parment (2015, s. 375).

Källa: Egen illustration

3.2.5 Website usability
Denna teori ska användas i syfte att analysera Meetagains hemsida meetagainstockholmia2019.se som används för att presentera och sälja de aktiviteter och den service
de erbjuder.
Lee & Kozar (2012) beskriver Website usability-modellen som refererar till hur specifika
besökare av en hemsida kan använda denna för att uppnå ett mål som de har med att besöka
den hemsidan, exempelvis att samla in mer information om ett ämne online. Modellen bygger
på tre faktorer som bidrar till en positiv helhetsupplevelse för besökaren. Effektivitet,
verkningskraft samt nöjdhet är alla byggstenar som ska skapa de bästa förutsättningar för att
göra besöket på hemsidan så bra som möjligt.
Effektivitet handlar om att besökaren på ett effektivt sätt ska uppnå sitt mål med besöket,
exempelvis att genomföra ett köp online. En interaktiv sida med tydliga bilder och ikoner
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bidrar till att risken för felsteg minimeras, vilket resulterar i minskad irritation från
besökarnas sida (Lee & Kozar, 2012).
Verkningskraft handlar om vilka faktorer som används för att genomföra ett köp. En
hemsida som besökaren inte behöver spendera en längre tid på för att genomföra ett köp inger
en känsla av effektivitet. En hemsida som är användarvänlig i form av enkel text samt en klar
design som inte förbryllar besökaren är också en fördel (Lee & Kozar, 2012).
Nöjdhet är det som bidrar till att besökaren känner sig bekväm med hemsidan samt får en
känsla av säkerhet. Det finns flera olika sätt att bidrar till denna känsla, exempelvis genom att
ha tydliga kontaktuppgifter till företaget, en sida som presenterar vanliga frågor och svar och
en online-chatt. Genom dessa egenskaper ökar känslan av tillit och säkerhet hos användaren
(Lee & Kozar, 2012).

Figur 5- En modell baserad på ”Website usability” av Lee & Kozar (2012)

Källa: Egen illustration
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5. Empiri
5.1 Meetagains roll i Stockholmia 2019
Meetagain är en svensk PCO (Professional Congress Organiser) som är
kongressorganisatörspartner för Stockholmia 2019. De ansvarar för destinationspaketering,
lokala arrangemang och hotellbokningar. Företaget ses som en av huvudaktörerna för
konventet, både innan och under utställningen (Meetagain.se, 2018).
Caroline Knies, VD för Meetagain, menar att ambitionen är att locka flest möjliga besökare
till Stockholm under konventet. De flesta besökare planerar att stanna en vecka i Stockholm,
vilket ger dem möjlighet att uppleva Sveriges huvudstad (Meetagain, 2018).
Företagsbeskrivning av Meetagain kan läsas i bilaga 2.

5.2 Intervju med Martina Käck - Senior projektledare, Meetagain
Martina Käck är senior projektledare och även delägare i Meetagain. Hon började som
konsult och jobbade där i två år för att sedan bli delägare. Innan dess arbetade hon på Visit
Swedens marknadsavdelning i fyra år, där hon fick goda kunskaper inom marknadsföring till
målgruppen WHOPs. Sammanlagt har hon varit med och arrangerat cirka 150 internationella
möten i Sverige (Käck, 2018).
Meetagain jobbar sällan med direkt destinationsmarknadsföring i samband med konferenser
och kongresser. De flesta arrangemang har dock hemsidor på vilka Meetagain alltid har med
en flik om destinationen. Där berättas det lite om platsen och vad det finns för sevärdheter,
restauranger och aktiviteter. Käck påpekar att konferens- och kongressdeltagare åker via sitt
arbete och då är inte mycket fritid inplanerad, till skillnad från konventet Stockholmia 2019,
där deltagarna reser på sin fritid. Deltagarna till det konventet är mer intresserade av att
konsumera destinationen vilket innebär en utmaning för Meetagain (Käck, 2018).
Målgruppen för konventet definieras som WHOPs, äldre personer som i detta fall samlar på
frimärken. Frimärkssamling är en dyr hobby och därför kan vi anta att dessa besökare har god
ekonomi. En liten del av de filatelister som beräknas delta är yngre och kommer med hela sin
familj, alltså även med barn. Meetagain har valt att fokusera främst på målgruppen WHOPs i
sin marknadsföring och det urval av aktiviteter som erbjuds, men planerar att även ha någon
paketering för familjer, med barnvänliga aktiviteter (Käck, 2018).
Meetagain arbetar med tydlig information, en användarvänlig hemsida och support via mail
och telefon för att möta målgruppens behov. Vidare planerar de att erbjuda deltagarna
paketering av aktiviteter samt speciella erbjudanden, som kommer presenteras på hemsidan. I
valet av aktiviteter kommer fokus ligga mycket på lugnare aktiviteter såsom sightseeing. Det
kommer finnas möjlighet att köpa Stockholm Pass by Strömma som ger tillgång till över 60
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attraktioner i Stockholm, bland annat Skyview, alla båtar, hop on hop off-bussar m fl.
Förhoppningsvis finns det något för alla smaker (Käck, 2018).
Marknadsföringen sker i dagsläget via Stockholmias hemsida och via filatelistiska tidskrifter.
Meetagain har ett nära samarbete med Visit Stockholm som innebär att de får tillgång till
texter, bilder och videos om Stockholm som de kan använda i sitt marknadsföringsarbete.
Samtliga filateliorganisationer har egna tidskrifter, bland annat Bulletin 1, som är en
internationell tidning och ges ut i 100.000 exemplar per år. Meetagain kommer annonsera i
den sammanlagt tre gånger. Stockholmia har fått ett antal uppslag i Bulletin 1 att
marknadsföra sig på och kommer att göra det tre gånger innan konventet. Meetagain hoppas
att uppmärksamheten i de olika filatelitidningarna ska göra att hela målgruppen nås av
informationen och att de senare ska besöka hemsidan och boka upplevelser (Käck, 2018).

5.3 Intervju med Jonas Hällström - utställningschef för Stockholmia 2019
Jonas Hällström har varit frimärkssamlare i 42 år och är mycket aktiv inom sin hobby. Han är
initiativtagare till Stockholmia 2019 och leder arbetet tillsammans med en grupp på cirka 30
personer. Hällström är Exhibition Manager (utställningschef) för konventet och även ansvarig
för marknadsföringen. Arbetet med Stockholmia 2019 är helt ideellt men gruppen har avtal
och partnerskap med professionella aktörer som är med och utvecklar konventet, däribland
Meetagain. Samarbetet med Meetagain fungerar bra, vilket är viktigt då de ansvarar för att
tillgängliggöra destinationen för deltagaren (Hällström, 2018).
Enligt Hällström föds intresset för att samla hos barn och de som samlat sedan barnsben är
oftast de som samlar i vuxen ålder. För 50 år sedan var frimärkssamling världens största
inomhushobby, vilket betyder att det var mycket populärt. I dag är hobbyn inte så vanlig och
det är inte många barn och ungdomar som är frimärkssamlare. Därför menar Hällström att
medelåldern på aktiva frimärkssamlara idag är relativt hög, förmodligen 40-45 år, med en
medianålder på 60 år.
Cirka 80-90% av frimärkssamlarna är män. Till stor del är det beroende på att de flesta
kvinnor inte haft en egen ekonomi, och därför inte haft möjlighet att ha en kostnadskrävande
hobby. Hällström tror att de länder som främst kommer vara representerade under
Stockholmia 2019 är England, USA, Tyskland och Norden. Det kommer förmodligen komma
en större grupp från Indien och även från Kina.
Filatelister är väldigt sociala och gillar att visa upp sina samlingar och träffa andra samlare
för att diskutera sitt intresse. Därför anordnas många konvent och utställningar varje år
världen över. Den svenska kungen är beskyddare av Stockholmia, vilket skapar en styrka och
ett varumärke (Hällström, 2018).
Stockholmias målgrupp har delats in i fyra olika segment som marknadsföringen kommer ske
till:
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•
•
•
•

Målgrupp 1 – Föreningens (The Royal Filatelic Society London) 2500 medlemmar
Målgrupp 2 – Övriga frimärkssamlare i hela världen
Målgrupp 3 – Frimärkssamlare i Sverige
Målgrupp 4 – Allmänheten i Sverige

Målgrupperna 1, 2 och 3 har Stockholmia marknadsfört sig emot i ungefär två år och
Hällström menar att inget arrangemang tidigare varit så välkänt bland frimärkssamlarna. De
har haft god support gällande marknadsföring i pressmeddelanden, filatelisttidningar och
hemsidor. Den annonseringen har skett på 14 olika språk världen över.
Hällström menar att de internationella besökarnas förväntningar på Stockholm är att de ska
vara vackert, säkert och tryggt, vilket arrangörerna försöker spegla. De arbetar även hårt med
att poängtera smidigheten på detta konvent, för att det ligger mitt i stan vilket innebär att allt
är tillgängligt. Konventet är lagt i maj-juni för att det ska vara bra väder. Anläggningen ligger
centralt i stan så det ska vara enkelt att ta sig mellan hotellet, restauranger, shopping,
sevärdheter och utställningen. Förhoppningarna är att det ska locka även frimärkssamlarens
partner, vilket gör det extra viktigt att marknadsföra det som finns att tillgå. Stockholm ligger
i en liten avkrok och kanske inte är det självklara valet av semesterort. Viktigast under dessa
filatelist-arrangemang är förutom att titta på frimärken, den sociala delen; det ska vara lätt att
umgås mycket och länge menar Hällström (2018).

5.4 Intervju med Karin Mäntymäki - Director Sales & Operations, Visit
Stockholm
Karin Mäntymäki är avdelningschef för försäljning och bearbetning på Visit Stockholm, som
är Stockholms stads marknadsföringsbolag. De jobbar med att sälja Stockholm som
turistdestination gentemot olika turistmålgrupper.
Mäntymäki menar att Visit Sweden och Visit Stockholm numera jobbar mot målgruppen
”globala resenären”. Inom denna målgrupp finns olika segment som är baserade på
resenärens intressen och en av dem är den ”nyfikna upptäckaren” - den resenär som passar i
storstäder. Åldersindelade målgrupper arbetar de inte längre specifikt mot på samma sätt som
förr, när segmenten var DINKs (Double Income No Kids), WHOPs (Wealthy, Healthy,
Older, People) och Active Family. Enligt Mäntymäki bör budskapet vara detsamma för
exempelvis en konstintresserad resenär, oberoende av vilken nationalitet och ålderskategori
denne tillhör. Denna nya segmentering öppnar upp möjligheter till att våga presentera ett
blandat utbud, som utgår från intressen snarare än ålder.
Visit Stockholm har tagit fram en guide som kallas för toolbox, för yrkesverksamma inom
besöksnäringen. Denna guide innehåller material som är till för att marknadsföra Stockholm
som turistdestination, till exempel ”Top 10 attraktioner i Stockholm”. Detta material är bra att
använda för att belysa säljargument och kan användas fritt för att marknadsföra destinationen,
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då det är ett gemensamt mål och arbete för alla inblandade. Dessa säljargument är baserade
på den ”nyfikna upptäckarens” intressen.
Enligt Mäntymäki har Stockholm mycket att erbjuda i form av ett stort utbud av attraktioner
och fantastisk mat. Dessutom är det lätt att kommunicera på engelska, då de flesta talar och
förstår det bra. Det kan skapa trygghet för resenären. Trenden går mot att resenärer väljer
destination utifrån sina värderingar så Visit Stockholm arbetar med värdestyrd
kommunikation.
Gällande konventdeltagarna på Stockholmia 2019 tror Mäntymäki att det är viktigt att få dem
nyfikna och intresserade av Stockholms utbud samt erbjuda dem paketerade utflykter. Vidare
bör det vara enkelt för dem att köpa produkten, vilket även behöver kommuniceras tydligt.
Distributionskanaler för att sprida den informationen kan vara Stockholmias egna kanaler,
frimärkssamlares egna kanaler samt Facebook och Instagram. Efter att deltagarna registrerat
sig för konventet kan vidare bearbetning ske i form av merförsäljning av aktiviteter i
Stockholm, exempelvis via e-post. Möjligheterna att initiera samarbete med resebyråer
utomlands, för enklare bokning, kan vara en idé att undersöka vidare. Vissa nationaliteter är
inte vana att göra köp via nätet i samma utsträckning som andra, vilket innebär att de kan
vilja ha assistans vid bokning. (Mäntymäki, 2018)

5.5 Intervju med Björcks resor
Tre anställda på Björcks resor har tillsammans svarat på frågorna - Sara Jansson, resesäljare
och ansvarig för sociala medier och hemsida, Heidi Noelle, resesäljare och butikschef samt
Emelie Eriksson, resesäljare som arbetar mot privatpersoner samt grupp- och
konferensansvarig.
Björcks Resor är en resebyrå i Södertälje som arbetar med paketering av resor mot privatoch gruppresenärer. De vanligaste kunderna är över 50 år, svensktalande och efterfrågar busseller båtresor. Dessa kunder söker sig till byrån för att få personlig service av kunnig
personal, vilket skapar trygghet.
Den äldre resenären spenderar gärna lite mer pengar för att göra det bekvämt för sig. Det kan
vara i form av högre standard på hotellrum eller hytter. De tenderar även att förboka maten,
så de vet att det är klart i förväg, vilket skapar en trygghet. Det är viktigt för denne resenär att
även känna sig säker och trygg på den plats de besöker, för att slippa bli illa bemött. En annan
aspekt som Björcks nämner är önskan om hiss. Det är attraktivt att destinationen de besöker
har en rik historia, så att resenärerna kan läsa på om den innan samt ta del av utflykter som
kan knytas till det de har lärt sig.
Vid paketering av resor menar Björcks att det är populärt med aktiviteter som buss- och
båtturer samt utflyktsmål som inkluderar lunch. Provningar av olika slag är även uppskattade,
exempelvis ostprovning och ölprovning. Gällande aktiviteter i Stockholm menar Björcks att
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Abba The Museum, musikalen Mama Mia The Party som spelas på Tyrol och Ocean Bus –
en sightseeingbuss som åker på land och sedan i vatten är attraktiva aktiviteter för den äldre
resenären (Björcks, 2018).

5.6 Resultat från enkätundersökningen
I den online-enkät som genomfördes ställdes totalt 10 frågor. Dessa riktades till de
internationella besökarna, för att få en större förståelse för vad de efterfrågar när de besöker
Stockholm. Enkäten besvarades av totalt 20 respondenter av olika nationaliteter. Nedan följer
ett urval av respondentsvar. Se bilaga 1 för hela resultatet.
Fråga 1 - ‘’What is your country of residence?”
Högst representerat var USA med 30%, därefter Frankrike med 20%. Storbritannien, Belgien
och Tyskland representerades av 10% vardera och slutligen Pakistan, Indien, Ryssland och
Danmark som vardera representerade 5%.
Fråga 2 – ”Specify your age”
Merparten var i medelåldern eller högre medelåldern. 60% var äldre än 50 år. Dessvärre var
ingen respondent över 69 år.
Fråga 3 – ”Are you traveling alone or with a partner?”
Merparten, 65%, angav att de reste tillsammans med en partner, familjemedlem eller vän.
Fråga 4 – ”Have you ever visited Stockholm before?”
63% svarade att de hade besökt Stockholm förut.
Fråga 5 – ”Describe the image you have of Stockholm with at least one word”
Detta var en öppen fråga och respondenterna svarade i fritext. Samtliga respondenter hade en
positiv bild av Stockholm. Orden ”beautiful”, ”green spaces”, ”historical buildings”, ”clean”
”safe” och ”friendly” förekom ofta. Stockholm uppfattades som en stad med mycket att
erbjuda i form av sevärdheter såsom Gamla stan, skärgård, arkitektur och natur. Vidare
kommenterades mat och vin som något som hade hög standard i Stockholm samt goda
shoppingsmöjligheter och att staden är fascinerande och full av liv. Närheten till vatten,
båtturer och vackra parker nämndes också. En negativ kommentar tillkom, vilket var att
stockholmare uppfattas som stressade. Nedan visas några direktcitat från enkäten, se dessa i
bilaga 1 (fråga 5):
- ”Fresh clean air. Swedens capital. Volvo cars. Green outdoor spaces. Easy to get
around. Sea-city and boat tours.”
- ”I think Stockholm as a city, from what I have seen, the city has a lot of things to see
and expericence. The Old town. Beautiful architecture. Firendly people. Easy to ask
for direction since English is a well spoken language there. That helps if you get lost”
- ”Clean and friendly”
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Fråga 6 – ”What would you or your traveling companion like to experience in Stockholm,
besides the exhibition?”
Denna fråga gav respondenten möjlighet till olika svarsalternativ. 80% valde museum, 55%
kultur och restaurang/bar, 50% valde shopping och båtturer i skärgården, 45% valde
musikaliska event, 40% valde historia, 35% valde nattliv, 30% valde natur, 25% valde
guidade turer till fots samt 15% valde guidade bussturer och slutligen angav 10% nöjespark.
Vidare fanns svarsalternativet ”annat” som gav möjlighet till ett fritextsvar. Detta valdes av
10% och kommentarerna löd: ABBA och atmosfär.
Fråga 7 – ”Would you or your traveling companion appreciate a booking service provided by
Stockholmia?”
80% ställde sig positiva till att få hjälp med bokning av aktiviteter och 20% var inte
intresserade av detta.
Fråga 8 – ”Do you consider it important to receive information about what you can
experience when visiting Stockholm? If yes, please specify how you would like to receive the
information”
Alla respondenter svarade ja på denna fråga och de kunde välja mellan olika alternativ
gällande vilken kanal de ville få informationen genom. 55% e-post och 45% hemsida, vidare
valde 25% video, filatelistiska tidskrifter och ”annat”. Det sistnämnda ledde till fritextsvar
där respondenterna angav följande kommentarer: Facebook, app, Messenger, nyhetsbrev och
resebyrå. Det påpekades även att lättillgänglig information var viktigt.
Fråga 9 – ”Would you appreciate a package solution with tourist activities presented to
you?”
75% av respondenterna svarade att de skulle uppskatta förslag på paketering av
turistaktiviteter, resterande 25% var inte intresserade.
Fråga 10 – ”Is there anything you would like to add that's important to you when visiting
Stockholm, that has not been asked in this survey? (That does not concern the venue or
exhibition)”
Denna fråga var frivillig och svarades på i fritext. 75% av respondenterna valde att svara på
den. Svaren visade att de var intresserade av att få information om kommunala
transportmöjligheter och vårt SL-kort och någon nämnde att denne såg fram emot att
upptäcka Stockholm som stad tillsammans med sin partner. Detta kan ge en förnimmelse om
att det finns ett intresse av att uppleva Stockholm på egen hand, som turist. Även information
om Stockholms bästa hotell efterfrågades. Någon fundering uppkom kring när dricks
förväntas och om byteshandel och prutning är aktuellt vid shopping. Vidare visade det sig att
det fanns förhoppningar om bra väder och förväntningar på en fantastisk stad, alltså
Stockholm. En annan kommentar visade att det fanns förhoppningar om att få äta typisk
svensk mat som serveras på IKEA och att ta en svensk fika.
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5.7 Hemsideanalys - meetagain-stockholmia2019.se
Konventets huvudsida heter Stockholmia2019.se och därifrån nås Meetagains Stockholmiasida via en huvudflik som heter ”Travel and Visit”. Under den fliken visas information om
Meetagain som företag, deras ansvarsområden och hur de kan kontaktas. Vidare visas länken
till den externa online-bokningssidan meetagain-stockholmia2019.se och en presentation av
vad de kan erbjuda i form av tjänster och service. Det som presenteras, utöver hotell/transfer
är:
•
•
•
•

Sightseeing-turer via båt, buss eller till fots
Stockholmpass som ger tillgång till ett flertal attraktioner, fria buss- och båtturer och
båtturer ut till Skärgården.
Speciella erbjudanden
Stockholmsinformation såsom väder och information om valuta.

Om användaren klickar sig vidare till meetagain-stockholmia2019.se möts denne av en
hemsida med liknande utseende som stockholmia2019.se gällande färger (vitt och blått),
logga och illustrationer. På förstasidan introduceras användaren till Meetagain med samma
information som finns på Stockholmia2019.se angående de tjänster och service de erbjuder.
Vidare presenteras åtta inramade block med rubriker och korta informationstexter med hög
läsbarhet samt en bild. Se bilderna nedan:

Figur 6- skärmdump från hemsida

Källa: Startsidan till www.meetagain-stockholmia2019.se

Blocken ligger tre i taget med undantag för det sista som är två block. De olika blocken består
av rubrikerna: Online Booking, Hotels, Social Events, Sightseeing Tours, Airport Transfer,
Special Offers, Stockholm Pass och Travel to Stockholm. Genom att klicka på respektive bild
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eller de gula pilarna tas användaren till en annan sida med mer detaljer kring de specifika
aktiviteterna inom respektive område. På denna sida presenteras information om vilka typer
av aktiviteter som erbjuds. Aktiviteterna presenteras en och en med rubrik och tillhörande
informationstext samt interaktiva bilder som byts ut löpande. Ingen information om hur dessa
aktiviteter bokas presenteras i dagsläget, dock står det att möjlighet att boka kommer att
finnas senare.
Hemsidan har fem huvudflikar:
•
•
•
•
•

Home – Startsida/förstasida
Stockholm Info – Information om Stockholm som besöksdestination, väder, språk,
eluttag, valuta och forex samt inspirationsvideos från Visit Stockholm.
Meetagain Services – Om Meetagain och sju underflikar: Travel, Hotels, Social Events,
Airport Transfer, Sightseeing Tours, Special Offers, Bus trip to Stockholm.
Registration and Tickets – Registrering och information om konventet.
Contact – Kontaktformulär samt mailadress och bild på Martina Käck och Caroline
Knies, som är ansvariga för Stockholmia.

Under fliken ”Meetagain Services” presenteras samma rubriker som visas på förstasidan. Den
leder även till samma sida med information om respektive aktivitet. Förutom sidan ”Bus trip
to Stockholm” som bara finns med under fliken Meetagain Services. På den sidan presenteras
enbart information på svenska, då den riktas till frimärkssamlare i Sverige som ska åka med
sin förening till Stockholm och delta på konventet. All annan information är på engelska.
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6. Analys
En kvalititativ analysprocess har använts för att tolka denna studies empiriska material i
form av de öppna frågorna i enkäten, telefonintervjun, mailintervjun samt de personliga
intervjuerna. Genom att koda, tematisera och summera råmaterialet har dessa resultat tagits
fram för att analyseras (Hjerm et al. 2013, s.34). Gällande de stängda frågorna i enkäten är
det nominalvariabler som inte kan rangordnas då inget svarsalternativ är mer viktigt än
något annat (Bryman, 2018, s. 409-410). Samtliga enkätsvar redovisas i stapeldiagram i
bilaga 1.

6.1 Turistproduktens interna och externa faktorer
Interna faktorer – går att påverka (Johann & Panchapakesan, 2015)
Programmets dragningskraft är enligt Johann & Panchapakesan (2015) något som arrangören
kan påverka och som är viktigt för den äldre resenären vid paketerade resor. I och med att
frimärkssamlare är sociala och gillar att visa upp sina samlingar samt träffa likasinnade är
bara det en dragningskraft i sig (Hällström, 2018). Getz & Patterson (2013) menar att
fritidsintressen påverkar människor och motiverar dem att resa och ta del av event som är
kopplade till dessa, för att kunna umgås med likasinnade. Björcks resor (2018) menar att
bekvämlighet är extra viktigt för den äldre resenären, ofta i form av högre standard på
hotellrum och hytter samt möjlighet att förboka mat. Enkätsvaren visar att det finns ett
intresse av att få information om Stockholms bästa hotell. Johann & Panchapakesan (2015)
menar att busstandarden bör vara hög, vilket kan betyda att övriga standarder är lika viktiga.
Organisationen bakom resan är högst relevant för den äldre resenären (Johann &
Panchapakesan, 2015). Då den svenska kungen är beskyddare av Stockholmia 2019 menar
Hällström (2018) att konventet ges ett starkt varumärke, vilket skapar trovärdhet.
Externa faktorer – destinationen, går inte att påverka (Johann & Panchapakesan, 2015)
Vidare menar Johann & Panchapakesan (2015) att den äldre resenären uppskattar att
destinationen de besöker har invånare som talar och förstår engelska. Mäntymäki (2018)
påstår är det är en av Stockholms styrkor och att det inger en känsla av säkerhet och trygghet,
vilket är viktigt för den äldre resenären (Johann & Panchapakesan, 2015). I enkätsvaren
förekommer en kommentar om att stockholmare är bra på engelska, vilket underlättar för en
turist. Även ordet ”safe” i frågan om vad respondenterna hade för bild av Stockholm som
destination förekommer. Björcks resor (2018) nämner även att trygghet är en viktig faktor för
en äldre resenär vid valet av resmål (Björcks resor, 2018). Lokalbefolkningens attityd är en
annan aspekt som är viktig vid resandet (Johann & Panchapakesan, 2015). I enkätsvaren
förekommer ordet ”friendly” när destinationen beskrivs i fritext, en annan kommentar angavs
om att stockholmare uppfattades som stressade. Björcks resor (2018) nämner även att det är
viktigt för en äldre resenär att bli väl bemött under sin vistelse.
I enkätsvaren förekommer ordet ”clean” i frågan om vad respondenterna har för bild av
Stockholm. Vidare påtalar Johann & Panchapakesan (2015) att renlighet på en destination är
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högt värderat. Även Terzi et al. (2013) påpekar detta som en förutsättning på en destination
där ett konvent ska äga rum. Johann & Panchapakesan (2015) nämner att rimliga priser på
besöksmålet är relevanta vid valet av resa för den äldre. Meetagain kommer presentera
speciella erbjudanden till förmånliga priser för konventdeltagarna (Käck, 2018). Samtidigt
nämner Björcks resor (2018) att äldre resenärer gärna spenderar lite extra pengar för att göra
det bekvämt för sig.
Den sociala delen, att träffa nya människor, värderas högt (Johann & Panchapakesan, 2015).
Hällström (2018) menar att filatelister är sociala och ett av syftena med att åka på
frimärksutställningar är att träffa likasinnade. Möjligheten att nätverka med likasinnade under
mötets gång är viktigt vid konventdeltagandet för att öka inhämtning av ny kunskap (Witt et
al. 1995). Hällström (2018) definierar den sociala delen som en byggsten för Stockholmia
2019. Därför har en central plats i Stockholm valt som anläggning för konventet, så att
besökarna ska kunna umgås mycket med varandra samt sin eventuella medresenär.
Turistattraktioner på en destination beaktas av en äldre resenär (Johann & Panchapakesan,
2015). Enkätrespondenterna anger museum, restauranger och barer samt kultur som något de
anser är viktigt att ta del av under sitt Stockholmsbesök. Mäntymäki (2018) menar att
Stockholm har mycket att erbjuda i form av attraktioner som passar målgruppen ”den nyfikna
upptäckaren”. Historia är något som intresserar den äldre resenären extra mycket och de tar
gärna del av utflykter på det temat (Björcks resor, 2018). Vidare är det viktigt med
turistinformation och turistguider för den äldre resenären (Johann & Panchapakesan, 2015).
Käck (2018) poängterar vikten av god support via mail och telefon, något som Meetagain
erbjuder. Björcks resor (2018) menar att äldre resenärer uppskattar personlig service av
personal med god kunskap vid sitt resande. Vidare visar enkätundersökningen att 75% av
respondenterna är intresserade av att få hjälp med bokning. 80% intresseras av paketerade
aktiviteter och utflykter och dessutom önskar de få information om det skickat till sig. Det
finns även ett intresse för guidade turer till fots och via buss.

6.2 Mötesplattformen
Mötesplattformen visar de byggstenar som krävs för att skapa bästa möjliga förutsättningar
för ett fysiskt möte. Då människor uppskattar sådana fysiska möten kommer de alltid att vara
aktuella (Andersson, 2006). Filatelister är väldigt sociala och eftersom de är geografiskt
spridda anordnas ett flertal konvent varje år världen över för att de ska kunna träffas och dela
sitt intresse (Hällström, 2018).
Andersson (2006) börjar med att belysa organisationsnivån, som förklarar vikten av en god
samarbetskultur. Arbetet som sker med Stockholmia 2019 är helt ideellt, men samarbete
förekommer även med professionella aktörer, bland annat Meetagain och det samarbetet
fungerar bra (Hällström, 2018).
Därefter studeras den fysiska platsen som rör logistik och fasta attraktioner. Det är viktigt att
ha ett helhetstänk kring logistiken då det underlättar för deltagaren (Andersson, 2006).
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Konventets anläggning är noga utvald och centralt placerad i Stockholm vilket ger
gångavstånd till restauranger, barer och attraktioner (Hällström, 2018).
Planeringsnivån förklarar vikten av god framförhållning för att lyckas med genomförandet
(Andersson, 2006). Stockholmia 2019 har haft en planeringsprocess som har pågått i två år
(Hällström, 2018).
Den högsta nivån berör marknadsföring. Det är viktigt att skapa en mental bild som uppfattas
positivt. Den kan även förstärkas via annonsering (Andersson, 2006). För att nå ut till de
internationella besökarna har marknadsföringen av Stockholm som turistdestination och
Stockholmia 2019 som konvent publicerats på hemsidor och i filatelistiska tidskrifter (Käck,
2018). Mäntymäki (2018) anser att Visit Stockholm har tagit fram en guide som är till för
aktörerna inom turistbranschen, med material för att marknadsföra Stockholm, till exempel
topp 10 attraktioner. Det är viktigt att skapa ett intresse hos besökaren genom målgruppens
egna kommunikationskanaler, såsom Facebookgrupper, och även via Stockholmias egna
kanaler (Mäntymäki, 2019). Samtliga enkätsvar visar att respondenterna har en positiv bild av
Stockholm, vilket tyder på att den bilden finns oavsett om respondenten besökt Stockholm
tidigare eller inte. 63% hade besökt staden minst en gång innan de svarade på enkäten.

6.3 Medieval och distributionskanaler
Parment (2015) påtalar att det finns olika distributionskanaler att använda sig av för att nå
mottagaren. En kombination av dessa kan användas för att skapa god spridning.
Marknadsföringen av Stockholm som turistdestination till målgruppen har skett på två sätt,
via konventets hemsidor och filatelistiska tidskrifter (Käck, 2018), (Hällström, 2018).
Enligt Parment (2015) finns det för- och nackdelarna med att marknadsföra via tidskrifter.
Denna metod ger hög trovärdighet och ett geografiskt samt demografiskt urval, vilket gör det
lätt att rikta informationen till rätt målgrupp. En nackdel kan vara att informationen tar lång
tid att nå mottagaren, beroende på när tidskriften publiceras. Käck (2018) menar att
tidskriften Bulletin 1, som är den största tidningen, ges ut en gång per år i 100.000 exemplar.
Meetagain kommer att annonsera i den sammanlagt 3 gånger (Käck, 2018). Enkätresultaten
visade att 25% var intresserade av att få information om Stockholm som turistdestination via
filatelistiska tidskrifter.
Marknadsföring via internet är tids-och kostnadseffektiv samt enkel att rikta mot den tänkta
målgruppen. Dock kan informationen försvinna i det brus som uppstår av all annan reklam
(Parment, 2015). Stockholm marknadsförs via särskilda hemsidor som rör Stockholmia 2019
samt andra filatelistiska hemsidor. Det innebär att de som ser informationen är direkt
intresserade av den (Käck, 2018). Mäntymäki (2018) anser att en effektiv marknadsföring
sker bäst via filatelisternas egna kanaler, exempelvis Facebook-grupper. 45% av
enkätrespondenterna anger att de vill ha information om Stockholms utbud via hemsidor.
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Enkätundersökningen visar att flest respondenter, 55%, önskar få information om Stockholm
som turistdestination via e-post. Gunn (2002) menar att e-post är ett tids-och
kostnadseffektivt sätt att sprida information på. Vidare är det lätt att rikta informationen
specifikt till en viss målgrupp. Risker med e-post är att mailet kan hamna i skräpposten och
att mottagaren kan välja bort att läsa det om avsändaren inte framgår tydligt. Enligt
Mäntymäki (2018) kan det vara en god idé att merförsälja Stockholm som destination via epost, efter att deltagarna registrerat sig.

6.4 AIDA-modellen
Det första steget i AIDA-modellen handlar om att skapa uppmärksamhet (attention) hos
målgruppen kring det som erbjuds (Ottosson & Parment, 2016). Enkäten visar att
respondenterna är intresserade av att besöka museum, restaurang och barer samt ta del av
svensk kultur. Det är viktigt att använda sig av rätt typ av kanaler för att marknadsföra det
som erbjuds till målgruppen (Ottosson & Parment, 2016). Enkäten visar att flest respondenter
önskar få information via e-post samt hemsidor.
Meetagain har ett nära samarbete med Visit Stockholm och får tillgång till bilder, texter och
videos som kan presenteras för målgruppen (Käck, 2018). Genom att tillgängliggöra en
produkt kan ett intresse väckas (Mäntymäki, 2019).
Ottosson & Parment (2016) menar att budskapet som kommuniceras bör väcka ett intresse
(interest) samt en önskan (desire) att ta del av det som erbjuds. Enligt Mäntymäki (2018) bör
det som erbjuds tillgängliggöras på ett enkelt sätt, innan målgruppen kan konsumera det.
Hällström (2018) menar att konventet marknadsförts mot målgruppen i cirka 2 år och att
inget tidigare konvent är så välkänt som Stockholmia 2019 bland filatelister. Vidare påpekar
Hällström (2018) att firandet av klubbens 150 år är en dragningskraft i sig. Konventet är lagt i
maj-juni för att det ska vara så bra väder som möjligt. Klimat på destinationen har visat sig
vara viktigt vid internationella möten (Oppermann & Chon, 1997). Terci et al. (2013) menar
att goda väderförhållanden som inte stör konventdeltagandet är viktigt. Dessutom är kulturarv
och historia viktiga aspekter för att skapa ett intresse hos besökaren (Terci et al. 2013).
För att målgruppen ska kunna gå från tanke till köp (action) krävs det god support. Enkäten
visar att respondenterna vill ha hjälp med sina bokningar och att de skulle uppskatta en
presentation av aktiviteter som det finns möjlighet att delta i. Meetagain arbetar med att ha
tydlig information, en användarvänlig hemsida och support via mail och telefon för att möta
målgruppens behov (Käck, 2018). Det finns en risk att vissa personer inom målgruppen inte
är vana att göra köp över nätet, vilket kan innebära att de behöver assistans vid bokning
(Mäntymäki, 2018).
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6.5 Website usability
Lee & Kozar (2012) har klargjort vilka egenskaper en hemsida bör ha för att användaren ska
kunna uppnå sitt mål med att besöka den. Det finns tre faktorer som bidrar till att ge
användaren en positiv helhetsupplevelse online: effektivitet, verkningskraft och nöjdhet (Lee
& Kozar, 2012). I denna studie har en hemsideanalys gjorts av den hemsida Meetagain står
bakom för att marknadsföra och tillgängliggöra köp av aktiviteter och upplevelser i
Stockholm, för konventet Stockholmia 2019: meetagain-stockholmia2019.se.
Effektivitet skapas genom att hemsidan har relevant innehåll, är enkel att navigera och har
interaktiva bilder (Lee & Kozar, 2012). Då hemsidan är skapad för detta konvent är innehållet
som presenteras högst relevant i form av en presentation av de tjänster och den service
Meetagain erbjuder deltagarna. Hemsidan är lättnavigerad och har interaktiva bilder i form av
Stockholmsrelaterade bilder som byts ut löpande.
Verkningskraft utgörs via en hemsida som presenterar informationen på ett tidseffektivt sätt,
så att användaren hittar det den söker. Den ska också vara enkel att förstå och ha en hög
läsbarhet. Det följer av att hemsidan är enkel att navigera (Lee & Kozar, 2012). På startsidan
presenteras de aktiviteter om erbjuds i form av block med en rubrik och tillhörande
informationstext samt en bild. Användaren kan sedan välja att klicka vidare på dessa för att
läsa mer. Samma information kan hittas via huvudflikar på hemsidan, vilket betyder att det
finns två sätt att nå informationen på. Ingen information finns tillgänglig om hur bokning av
dessa aktiviteter kan ske i dagsläget, enbart att möjligheten kommer finnas senare.
Mäntymäki (2018) menar att produkten bör vara enkel för konventdeltagaren att köpa vilket
innebär att tillvägagångssättet måste vara tydligt.
Nöjdhet skapas genom att användaren känner sig bekväm med hemsidan. Detta kan
förstärkas genom att den innehåller tydliga kontaktuppgifter, vilket inger tillit till avsändaren
och gör att användaren känner sig trygg (Lee & Kozar, 2012). Hemsidan har en flik som heter
”Contact” där det finns ett kontaktformulär, telefonnummer och e-postadress. Vidare
presenteras en bild på de ansvariga, Martina Käck och Caroline Knies. Mäntymäki (2018)
menar att det kan finnas personer inom målgruppen som inte är vana att genomföra köp över
nätet, vilket kan innebära att de behöver assistans vid bokning (Mäntymäki, 2018). Vidare
anger Käck (2018) att Meetagain arbetar med att ha tydlig information och en användarvänlig
hemsida för att möta målgruppens behov.
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7. Slutsats
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Stockholmia 2019 (genom Meetagain)
kan marknadsföra Stockholm som turistdestination gentemot de internationella deltagarna.
Skribenterna har identifierat målgruppen och tagit reda på hur Meetagain kan rikta sin
kommunikation rätt och därmed kunna erbjuda målgruppen det den efterfrågar i form av
aktiviteter och upplevelser samt paketering av dessa. Nedan presenteras uppsatsens
frågeställningar och de svar som denna studie bidragit med:
•

Vilken målgrupp ska Meetagain rikta sin marknadsföring om Stockholm till?

Målgruppen består av äldre personer, främst män över 50 år, som reser själva eller med en
partner (Hällström, 2018). Enkäten visar att merparten av respondenterna är i medelåldern
eller äldre där 60% dessutom är äldre än 50 år. Dock är ingen respondent över 69 år. 65% av
respondenterna anger att de reser tillsammans med partner, familjemedlem eller vän.
Meetagain planerar att arbeta gentemot segmentet WHOPs, alltså äldre personer, med sin
marknadsföring av Stockholm (Käck, 2018).
•

Vilken typ av aktiviteter och upplevelser i Stockholm skulle kunna passa denna
målgrupp?

Johann & Panchapakesan (2015) menar att turistattraktioner är viktiga för en äldre resenär.
Enkätresultaten visar att det som efterfrågades mest gällande aktiviteter är museum,
restauranger och barer samt upplevelser av svensk kultur. Björcks resor (2018) bidrog med
kunskapen att en äldre resenär gärna tar del av destinationens historia och gärna vill ha
utflyktsmål som går att koppla till den. De menade även att mat- och dryckesprovningar är
populärt (Björcks resor, 2018), vilket stämmer överens med intresset för restauranger och
barer som enkäten visade. Matupplevelser är något som Stockholm är mycket bra på, enligt
Mäntymäki (2018). Enkätresultaten visade även att paketering av aktiviteter uppskattades,
vilket Björcks resor (2018) styrker med sitt påstående att den äldre resenären gärna ser
paketering av en aktivitet tillsammans med någon typ av måltid. Dock visar det sig att Visit
Stockholm numera jobbar med en ny typ av segmentering som inte definieras av ålder utan
av resenärens intressen (Mäntymäki, 2018). Det har skapats en ny målgrupp, den globala
resenären, som segmenteras vidare till undergrupper där den nyfikna upptäckaren definieras
som en storstadsbesökare, oavsett ålder. Mäntymäki (2018) menar att detta tar bort
åldersdiskriminering och öppnar upp möjligheter till att våga presentera ett blandat utbud som
utgår från målgruppens intressen, oavsett ålder. Vidare visade enkätsvaren att det finns ett
intresse av att uppleva Stockholms nattliv, nöjesliv samt musikaliska event.
•

Hur kan Meetagain kommunicera sitt budskap till målgruppen?

Mäntymäki (2018) menar att det är viktigt att tillgängliggöra det som erbjuds och
kommunicera detta via de kanaler som målgruppen vistas i. Meetagain har hittills
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marknadsfört Stockholm via filatelistiska tidskrifter och sin egna hemsida (Käck, 2018).
Parment (2015) menar att marknadsföring via tidskrifter ger hög trovärdighet men att den kan
ta tid att nå ut till mottagaren. Att använda internet som distributionskanal är tids-och
kostnadseffektivt då det är lätt att rikta informationen mot den tänkta målgruppen, dock är det
lätt att informationen försvinner bland annan reklam (Parment, 2015). Vidare tillkommer en
insikt via enkäten, nämligen att respondenterna gärna vill ha information via e-post. Detta sätt
att sprida information på är effektivt både kostnads-och tidsmässigt och lätt att rikta till rätt
mottagare (Gunn, 2002). Mäntymäki (2012) menar att det kan vara en god idé att merförsälja
Stockholm på detta sätt, efter att deltagaren registrerat sig för konventet.
Det är viktigt att först skapa ett intresse för det budskap som förmedlas för att mottagaren ska
känna en önskan om att vilja konsumera det som marknadsförs (Ottosson & Parment, 2016).
Vidare påtalar Mäntymäki (2018) att det bör skapas en nyfikenhet kring det som erbjuds
genom marknadsföring via målgruppens egna kanaler, exempelvis Facebook, samt via
Stockholmias egna kanaler, såsom hemsidan. Enkätresultaten visar att 45% vill ha
information om Stockholms utbud via hemsida. Lee & Kozar (2012) menar att det vara enkelt
att hitta det som söks på en hemsida och att innehållet som presenteras ska vara relevant, för
att hemsideanvändaren ska bli nöjd. Analysen av hemsidan meetagain-stockholmia2019.se
visar en enkel navigering. Dessvärre saknas möjlighet att boka eller köpa de produkter som
erbjuds i dagsläget.
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8. Diskussion
Sammanfattningsvis kan skribenterna konstatera att uppsatsens frågeställningar till viss del
har blivit besvarade, med en medvetenhet om att vidare forskning skulle ge djupare insikter
och mer utvecklade svar. Om enkätrespondenterna hade varit fler än 20 hade utfallet blivit
mer trovärdigt. Trots detta anser skribenterna att denna studie kan ge inspiration och en
indikation om vad målgruppen efterfrågar och hur vidare arbete gentemot den kan bedrivas.
Då hemsidan meetagain-stockholmia2019.se är den främsta kommunikationskanalen till
målgruppen avseende informationsspridning och försäljning av Stockholms utbud, anser
skribenterna att mycket arbete bör läggas ned på den. Genom att konventet Stockholmia 2019
hålls på en så central plats som Waterfront Congress Centre tillgängliggörs ett stort utbud i
form av äta, resa, bo och göra. Detta bör kommuniceras via hemsidan, för att säkerhetsställa
att informationen om att det är enkelt och tidseffektivt att förena nytta och nöje når fram till
konventdeltagaren. Det i sin tur kan eventuellt leda till att denne tänker “varför inte?” och
konsumerar mer. Att uttrycka att Stockholm är tryggt, att de flesta talar engelska samt att ett
stort utbud av aktiviteter finns att tillgå kan vara ett sätt att inspirera deltagaren samt göra
hemsidan mer levande. I dagsläget framgår ingen tydlig information om hur bokning sker,
dock framgår det att bokning kommer möjliggöras senare, vilket behöver visas tydligt.
Enkäten visade att respondenterna var intresserade av att ta emot information via e-post. Det
skapar möjlighet att göra utskick med information i form av bilder, videos och text. Detta i
syfte att merförsälja samt tillgängliggöra snabb och effektiv information till mottagaren.
Paketering av aktiviteter i samband med en matupplevelse, är något som denna studie visat
skulle kunna vara möjligt att erbjuda målgruppen. Vidare har undersökningen gett nya
insikter i form av möjligheten att fokusera mer på vad en global resenär i form av
stadsresenären - den nyfikne upptäckaren - skulle uppskatta i form av aktiviteter och
upplevelser i Stockholm. Denna typ av marknadsföring sker med större fokus på
stadresenärens intressen än på ålder, detta för att minska en generalisering av målgruppens
behov. Dock bör inte tanken på den äldre resenären förkastas, utan en kombination av båda
tror skribenterna kan gynna det fortsatta arbetet med att marknadsföra och sälja Stockholm
till frimärkssamlarna.

8.1 Förslag på vidare forskning
Det skulle ha varit intressant att göra en enkätundersökning på plats vid konventets
genomförande. Detta för att öka chansen till fler svar och således få en djupare insikt i vad
konventdeltagarna är intresserade av i Stockholm samt hur de skulle vilja motta information
om det. Vidare hade en sådan undersökning kunnat bidra med en riktlinje för
marknadsföringsarbetet till framtida konvent i Stockholm. En annan intressant tanke för
vidare forskning skulle ha varit att undersöka vilka andra faktorer som påverkar en
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internationell besökare i valet om denne ska delta vid ett konvent i Stockholm och vad som
påverkar valet av att resa ensam eller med sällskap.
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Bilaga 2
Företagspresentation av Meetagain
Transkriberad intervju från den 20 december 2017 med Martina Käck, senior projektledare på
Meetagain. Denna intervju utfördes av Eliza Hoelstad inför en rapport i kursen
Arbetslivserfarenhet; karriärvägledning och turismpraktik, 30 högskolepoäng vid Södertörns
Högskola.
Meetagains Tjänster
Meetagain erbjuder följande tjänster: Specialsystem byggda för registreringar,
hotellbokningar, abstracthantering och betallösningar. Även hemsideverktyg,
mobilapplikationslösningar, tekniska lösningar för hantering av registrering/inpassering på
plats samt scanningfunktioner och betalning. De erbjuder även tjänster för enkätutskick för
utvärdering efter avslutad kongress/konferens. Huvudsakliga möten som arrangeras är
vetenskapliga möten och kongresser men hantering av andra typer av möten förekommer
också. (Martina Käck, 2017)
Meetagains arbetssätt
Meetagain är med i olika nätverk såsom World PCO Alliance, ICCA och IAPCO och
samarbetar direkt med Convention Bureaus. De visar sig även i olika forum för köpare av
kogresstjänster samt hör av sig direkt till kund genom att svara på offentliga upphandlingar
genom att skicka en offert och får då oftast komma på en presentation av offerten för den
potentiella kunden.
Meetagain erbjuder sina kunder ett ”smörgåsbord” av tjänster som de sedan kan välja fritt
från. På så sätt betalar de enbart för de tjänster som de önskar få utförda.
Martina Käck, senior projektledare på Meetagain, menar att deras UPC (Unique Selling
Point) är att de är specialister inom kongresshantering med bred kompetens samt att de har ett
gediget kontaktnät av leverantörer av allt ifrån system till hotell och anläggningar. (Martina
Käck, 2017)
Meetagain arbetar fokuserat mot att skapa digitala lösningar för det mesta och försöker få
kunden att välja det i så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel på detta kan vara att inte
trycka program och deltagarlistor utan istället erbjuda en mobilapplikation så deltagarna har
tillgång till informationen digitalt. Detta främst av miljöskäl men även enkelheten att ändra
något utan att behöva göra nya utskrifter. Detta är något som Meetagain brukar erbjuda sina
kunder och som oftast uppskattas, då det är något de själva inte tänkt på. (Martina Käck,
2017) Kunden är högst delaktig i hela processen, det ska vara ett nära samarbete och alla
beslut ska tas tillsammans. Relationen mellan Meetagain och kunden kräver ett gott samspel
och tillit, då målet är gemensamt, nämligen en lyckad konferens. Kommunikationen med
kund sker via personliga möten, mail och telefon, det är väldigt viktigt att vara tillgänglig för
kunden så att den känner sig uppmärksammad. Det som ofta kommer upp i utvärderingarna

som görs efter ett avslutat möte är personalens bemötande, vilket betyder att det spelar stor
roll för kunden och deltagaren i slutändan. (Caroline Knies, 2018)
Företagskulturen är otroligt viktig, en öppen kommunikation och ett team som arbetar bra
tillsammans är nyckeln. Att ha gemensamma värdeord, värderingar och tydliga riktlinjer för
arbetsprocesserna inom företaget (inifrån och ut) skapar en god laganda vilket också är det
som speglas utåt mot kunden. ”Vi har exempelvis en policy inom företaget att alla som
kontaktar oss ska få svar och känna sig sedda inom 24 timmar”, säger VD Caroline. En annan
viktig aspekt för god företagskultur är ”frihet under ansvar” som innebär att de anställda inte
måste arbeta från kontoret varje dag utan kan jobba hemifrån. Det har visat sig vara mycket
effektivt. (Caroline Knies 2018) Det som genomsyrar Meetagains arbetssätt samt skapar
deras image är de professionella och personliga kundrelationerna. Kunden har enbart en
kontaktperson, som är projektledaren och denne har sedan ett helt team bakom sig. Det
innebär att kunden enbart kommunicerar med en person som sedan delegerar arbetsuppgifter
till teamet. Ett sådant arbetssätt skapar trygghet och tillit mellan kund och PCO. (Martina
Käck, 2017)

Bilaga 3
Intervju Martina Käck
Berätta kort om dig själv och ditt arbete på Meetagain.
Jag är senior projektledare, främst för internationella kongresser och konferenser, även
nationella. Tidigare erfarenhet av möten med hög säkerhetsnivå, som tex. politiska möten.
Sammanlagt kanske jag gjort ca.150 internationella möten. Jag har varit på Meetagain i 4 år,
2 år som konsult 2 år som delägare.
Berätta kort om ditt tidigare arbete på Visit Sweden.
Jag jobbade på marknadsavdelningen på Visit Sweden från 2010 till 2014. Och Visit Sweden
jobbar för att öka internationell turism i Sverige. Där jobbade vi med Stockholms fokusmålgrupper - WHOPs, DINKs och Active Family men även att lyfta Sverige som
matdestination. I arbetet ingick det att göra målgruppsanalyser för att sedan kunna rikta
marknadsföringen. Till exempel i USA har vi gaysegment, UK är det DINKs och Tyskland
WHOPs. För att få reda på vilka som reser till Stockholm används Tillväxtverkets rapport
som kollar på vilka som kommer, hur länge de stannat, hur gamla de är och vad de spenderar
pengar på och på så sätt kan vi sedan marknadsföra emot dem. Dessutom kollade vi på vad
som skulle trenda framöver för att kunna bygga på det i framtiden. Exempelvis började
arbetet för att lyfta Sverige som matdestination för ca 10 år sedan och nu har det vuxit sig
stort. Ett annat viktigt arbete vi gjorde var att bjuda hit internationella researrangörer och
skapa möten mellan dem och aktörer inom turismen i Sverige. På så sätt kunde vi visa upp
Sverige (mötesanläggningar, mat, aktiviteter m.m) och sälja in som destination.
Hur ofta jobbar ni mot en specifik målgrupp, på samma sätt som nu med
marknadsföring av Stockholm?
Det är sällan vi jobbar med direkt destinationsmarknadsföring. I de kongresser vi håller
berättar vi om och visar upp destinationen på hemsidan och vad man kan hitta på för
aktiviteter där. Men dessa besökare kommer ju via jobb, vilket innebär att de inte har så
mycket fritid att spendera, till skillnad från Stockholmia där besökarna som kommer är här
för sin hobby och väljer då att lägga sin semester här.
Vad kan du säga om Stockholmia-målgruppen?
De är WHOPs, en äldre målgrupp som har frimärkssamlande som hobby. De har gott om
pengar generellt, det är rätt dyr hobby och frimärkena kostar mycket. Konventet erbjuder
även auktioner på plats med många dyra frimärken, vilket gör att jag tror att det är en
köpstark målgrupp med mycket pengar. Jag har även fått den informationen av
filatelistförbundet. Vi har även fått information att några besökare kommer bestå av familjer,
alltså med ett eller flera barn, dock är det få.
Hur tänker ni försöka nå dem?

Vi försöker tänka på att det är WHOPs i valet av aktiviteter som vi kommer erbjuda. I och
med att de är äldre så tänker vi mycket på utformningen av information samt tillgängligheten,
att hemsidan ska vara extra användarvänlig, och att vi ska tillhandahålla support så dom kan
maila och ringa ifall de inte förstår något om registreringen m.m.
Vid paketering av upplevelser försöker vi tänka lugna aktiviteter med fokus på sightseeing.
Vi har tänkt att något paket kanske kan riktas till målgruppen ”familjen” men främsta fokuset
är mot WHOPsen. Vi kommer erbjuda speciella erbjudanden till förmånliga priser för
konventdeltagarna och även Stockholm-pass som ger tillgång till över 60 attraktioner – bla.
Skyview, båtarna, hop on hop off-bussar, vilket gör att det finns något för alla smaker.
Filatelistorganisationerna har tidskrifter bland annat Bulletin 1 som är en internationell
tidning och ges ut i 100 tusen exemplar. Meetagain får då ett antal uppslag att marknadsföra
Stockholmia2019 på, vilket kommer göras tre gånger. Alla filatelister som är med i någon
organisation eller klubb nås av denna information/tidning, vilket gör att vi hoppas på att nå
vår målgrupp vi dem. Royal Filatelic Society of London fyller 150 år och det är det
jubileumet som firas i Stockholm, vilket gör att alla som är medlemmar från hela världen är
väldigt engagerade, ytterligare en dragninsgfaktor. Filateli är inte jättestort i Sverige, såsom i
exempelvis Asien och Sydamerika.
Samarbetar ni med Visit Sweden eller Visit Stockholm som då ska vara proffs på att
marknadsföra Sverige?
Vi samarbetar med Visit Stockholm genom att ta kontakt med dem och fråga om material att
marknadsföra Stockholm med. De har uppdaterade texter, bilder och filmer och vet alltid vad
som är ”nytt”, vilket gör att vå information känns relevant och ligger i tiden då.
Vilka marknadsföringskanaler använder ni er utav i dagsläget?
Vi marknadsför oss enbart via hemsidan och filateli-tidningarna än så länge. Vi har inga
adressregister så vi kan inte nå dem på något annat sätt.
Arbetar ni med segmentering av era potentiella målgrupper, för att kunna nå ut till
dom bättre? ( alltså ex analyserar målgruppen genom tidigare noteringar de har eller
genom tidigare konvent/kongresser de gjort)
Nej, det är mer turismrelaterat, här är det en specifik målgrupp. Den är redan segmenterad,
till WHOPs-filatelister.

Bilaga 4
Intervju med Jonas Hällström
Jonas Hällström om frimärkssamlande
Innan frimärken kom kostade det olika mycket att skicka ett brev beroende på hur långt man
skulle skicka det. Frimärkets syfte är att skapa enhetsporto, det skulle kosta lika mycket
oavsett längden inom en viss begränsning. Första frimärket kom 1840 i England och 1855 till
Sverige. Frimärkssamlare börjar organisera sig och i England startar den första
frimärksklubben 1869 - The Royal Filatelic Society London, som år 2019 fyller 150 år vilket
då ska firas genom konventet Stockholmia2019. Idag är föreningen väldigt internationell med
2400 medlemmar varav 900 är i England och resterande i övriga världen, därför anordnas
Stockholmia2019 i Stockholm. I dag är det cirka 30 personer som sitter i utställningsgruppen,
dessa med olika nationaliteter.
1. Vem är du? Berätta kort om din anknytning till filatelistförbundet och din roll inom
konventet.
Jag har samlat på frimärken sedan jag var 4 år, alltså i 42 år, det är mitt liv, frimärken är en
del av mitt DNA. Jag är initiativtagare åt Stockholmia2019 och leder arbetet tillsammans med
en grupp på cirka 30 personer. Jag är så kallad exhibition manager (utställningschef) och
marknadsansvarig för konventet. Arbete för Stockholmia är helt ideellt och det är en hobby
för oss, där ingen är anställd. Däremot har vi avtal och partnerskap med professionella aktörer
som är med och utvecklar detta, exempelvis Meetagain, som är den viktigaste aktören. Vi har
bildat ett aktiebolag i Sverige för detta som heter Royal Filatelic Exhibition 2019 AB – vilket
är den formella arrangören av Stockholmia och i det bolaget är jag VD och utställningschef
för arrangemanget.
2. Varför blev det just Stockholm som konventet kommer hållas i?
Av de 2500 internationella medlemmarna inom The Royal Filatelic Society London, så är 80
av dessa från Sverige, vilket är en relativt stor grupp. De svenska medlemmarna är mycket
aktiva och intresserade samt har skapat ekonomisk förutsättning för detta arrangemang samt
erbjudit sig att arrangera det.
3. Vad vet du om målgruppen/målgrupperna som troligen kommer besöka konventet?
(etnicitet, ålder, intressen, krav/förväntningar)
Historiskt sett var frimärkssamlandet inte åldersberoende. Samlarinstinkten finns hos barn
och där föds oftast intresset för frimärkssamling. För femtio år sedan så var det vanligt att
samla frimärken, det var världens största hobby inomhus, men det är inte lika vanligt idag.
Framför allt inte bland unga människor. Vilket innebär att de som började samla som barn är
de som samlar nu, därför är det relativt hög medelålder på de som är intresserade av
frimärken idag, vilket även är de personerna som förväntas delta under konventet. Jag höftar
på att medelåldern kommer ligga på mellan 40-45 år med en medianålder på 60 år. Det är
huvudsakligen män som samlar, säkert ca 80-90% vilket till stor del beror på att kvinnor inte

haft en egen ekonomi tillbaka i tiden och därför inte haft möjlighet att ha en ekonomisk
hobby.
Vi kommer till exempel att ha ett socialt event på Vasamuseet, som innebär att vi ska sitta vid
skeppet och äta middag. Detta har varit mycket uppskattat av de jag pratat med, de tycker det
är en väldigt spännande idé.
Frimärksamlare är sociala som gillar att visa upp sina frimärkssamlingar och träffas för att
diskutera och därför anordnas många event årligen, både nationella och internationella.
De nationaliteter som främst kommer representeras tror jag är; England, Usa, Tyskland och
Norden. Sedan kommer det förmodligen komma en grupp från Indien och även Kina. Väldigt
få besökare från Latinamerika förväntas komma. De som är aktiva inom sin frimärkarhobby
kan i regel engelska då det är det främsta språket som används inom frimärksvärlden, både
talat och skrivet men även litteratur om det. Dessutom hålls auktionerna på engelska så det
bör man behärska om man ska till Stockholmia.
4. Har du varit på andra liknande konvent? Var ägde dessa rum? Jämför gärna dessa
med hur du tror Stockholmia2019 kommer bli.
Varje år anordnas 3-5 internationella frimärksevent med olika syften men samma
format/koncept. Jag har nog varit på minst 30 stycken sådana, ofta 2-3 stycken per år men
minst 1.
Finns nog inget arrangemang som direkt kan jämföras med Stockholmia främst för att det är
ett koncept som ska locka samlaren och dess respektive. På så sätt blir det lättare för samlaren
att sälja in resan som årets semester.
Stockholmia ska vara ett arrangemang som har en inramning som gör att alla som samlar tar
med sig sin partner och kommer till Stockholm. Det är ett omfattande socialt program som
syftar till att man ska bestämma sig för att åka till Stockholm på en semester och ta med sig
sin partner. Om det hade var i London eller New York så hade det säkert blivit så att partnern
hade sagt ”nej jag är inte intresserad för jag har varit där förut”. Men Stockholm ligger i en
avkrok och är inte någon centralpunkt och för att få besökarna att komma hit så måste det
finnas ytterligare en motivator. Då har vi lagt det i maj-juni för att det ska vara bra väder och
inte för kallt och i vår huvudstad Stockholm, som de flesta har hört talas om. Det är även en
viktig aspekt att vi lagt konventet mitt i stan där folk kan bo, äta, shoppa och uppleva kultur
samtidigt som de kan titta på utställningen. När man gör stora utställningar såhär så är det
sällan man kan ha allt samlat under samma tak, vilket man kan ha på Stockholmia.
Skillnaden på ett konvent som man åker på för sin hobby och som man åker på via arbetet är
att hobbykonventen gör att man vill umgås så mycket med de andra deltagarna som möjligt.
Därför ska det finnas förutsättningar för besökarna att träffas så mycket som möjligt och detta
görs genom att tillgängliggöra boende, mat och aktiviteter utifrån konventets plats, alltså
Waterfront som ligger mitt i stan. På så sätt underlättar vi för deltagarna att träffa varandra

och socialisera. Dessutom gör det centrala läget det möjligt för den respektive som följer med
att kunna gå på museum och shoppa på förmiddagen och sedan träffa sin partner, som är på
Waterfront, för att äta lunch ihop för att sedan fortsätta varsitt program, så är tanken.
5. Vad har du fått för bild utav vad målgruppen har tyckt varit extra viktigt/vad de
talat om vid dessa konvent?
Det kan vara många saker, men vi är ju där för att titta på frimärken så det viktigaste är att
kunna titta på just frimärkena. Det innebär att man vill ha bra lokaler, ljusa och luftiga och att
det finns logistik på platsen så man kan äta, dricka och sätta sig ner om man behöver vila
eller sitta och samtala. Kan man då dessutom bo i närheten och man kan välja mellan olika
ställen att äta på, kanske ta ett glas vin eller en öl – det gör det ju ännu bättre. Stockholm är ju
inte det billigaste stället att åka till, vilket gör det viktigt att, med svenska mått mätt, erbjuda
bra priser på allting.
Kända storstäder såsom London och New York säljer sig själva på grund utav att det är enkelt
att resa dit, de är omtalade och därav finns en second reason och third reason att åka dit. Men
ska man sälja Stockholm så måste man klä det mer med ord. Stockholm är nog tillräckligt
välkänt internationellt så man vet att det är en vacker stad, ett välordnat land, en säker plats.
Men vi måste pusha det man kan göra när man kommer till Stockholm, och det är ju det
Meetagain ska göra, det är ett av deras ansvarsområden. Det är alltså att marknadsföra
Stockholm som destination tillsammans med Stockholm stad.
6. Hur arbetar du för att aktivt marknadsföra konventet?
Från början hade jag tänkt att avlasta mig själv i rollen som marknadsansvarig för
utställningen men jag insåg att den är så tätt förknippad med insamlingen av ekonomiska
medel och sponsring. Därför blev det så att jag själv blev marknadsansvarig vilket innebär
intern marknadsföring gentemot frimärkssamlarna och extern marknadsföring gentemot den
publik som vi så småningom ska lyckas få intresserade. Vi arbetar aktivt mot 4 målgrupper
som är:
·
·
·
·

Målgrupp 1 – Föreningens (The Royal Filatelic Society London) 2500 medlemmar
Målgrupp 2 – Övriga frimärkssamlare i hela världen
Målgrupp 3 – Frimärkssamlare i Sverige
Målgrupp 4 - Allmänheten i Sverige

Målgrupp 1, 2 och 3 har vi marknadsfört emot nu i två år och det finns inget arrangemang
som är så välkänt eller någonsin varit det, som Stockholmia är. Vi har väldigt god support
gällande marknadsföringen mot frimärkssamlare. Våra annonser är översatta till 14 olika
språk och annonseras ibland annat filatelist-tidningar världen över. Någon gång under
hösten/vintern 2018 börjar vi marknadsföra mot allmänheten, alltså målgrupp 4, det kan man
inte göra för tidigt.
Alla frimärkssamlare vet att Stockholmia sker, det kan jag garantera. Det finns ingen
utställning som annonserats eller skrivits så mycket om som denna utställning gjorts. Vi

marknadsför oss via tidningar, annonser, pressmeddelanden, på hemsidan finns alla våra
pressmeddelande att se samt våra talespunkter som vi använder oss av.
Föreningen har en beskyddare i form av den engelska drottningen, det gagnar en viss kvalitét
och den svenska kungen är beskyddare av utställningen/Stockholmia. Detta skapar en styrka
och ett varumärke, då kungen inte säger ja till vad som helst.
7. Vet du vad målgruppen kan tänkas ha för förväntningar på Stockholm som stad?
Bilden av Stockholm som säker, vacker, trygg – den är viktig att leva upp till. Vi försöker i
vår marknadsföring skapa en bild av den här enkla logistiken, att allting går att gå till. Vi
fokuserar på det som är gångavstånd på i Stockholm, dvs. museer, shopping och restauranger.
Det är vad vi valt ut för den här specifika målgruppen, att man kommer hit för att titta på
frimärken och så har man med sig sin partner, vad gör då partnern när denne inte går på
utställningen med sin frimärkssamlande respektive? Ja då tar denne och går på museum eller
shopping, och sedan äter man ihop.
8. Hur tror du att Meetagain (och Stockholmia2019) kan marknadsföra Stockholm för
målgruppen? I syfte att få dem att uppleva mer, spendera mer pengar samt stanna
längre
Meetagain är de som tillgängliggör våra erbjudanden och de ansvarar för att reservera de
paket som vi tillsammans valt ut. Med den kompetens de besitter så kan de ge bra förslag. De
sociala eventen har vi själva designat, med hjälp av Meetagain, och då bestämt att vi ska vara
på Vasamuseet, Winterviken och Drottningholm. Vårt samarbete har funkat väldigt bra!
9. Sker det någon marknadsföring av detta konvent för allmänheten i hopp om att fler
får upp upp ögonen för frimärkssamling?
När det är dags att marknadsföra gentemot målgrupp 4 så får vi se hur mycket budget vi har
att lägga på det. Det kommer i alla fall ske kampanjer gentemot målgruppen, hur har vi inte
fastställt än, om det blir bussar, tunnelbana eller liknande. Samarbete kommer ske med en
mediapartner med expertis inom ämnet.
10. Har du något att tillägga?
De som är aktiva inom frimärkssamlarhobbyn kan generellt sett tala och förstå engelska, i
alla fall tillräckligt bra för att göra sig förstådd/förstå. Ska man kunna samla måste man
kunna läsa sig till det och mycket litteratur samt föreningens publikationer är ju på engelska.
Det huvudsakliga sättet att köpa frimärken idag är på auktion och då bör man kunna
tillräckligt bra engelska för att kunna delta i auktionerna.
Vi har valt engelska rätt över då huvudmålgruppen inte är svenskar utan internationella
besökare dock har vi översatt Stockholmia-annonserna till 14 språk. Föreningen fyller 150 år
och för första gången har den en president som inte är engelsman. Denne har väldgit stort
ansvar för att stötta kampanjen kring Stockholmia. Han har det gott ställt och är en stor
sponsor till konventet. Stockholmia är till stor del privat sponsrat med 134 privata sponsorer

som står för cirka 75 % av sammanlagda sponsorer, och resterande procent är då företag,
vilket är unikt.

Bilaga 5
Intervju med Karin Mäntymäki
1. Kan du berätta kort om din roll inom Visit Stockholm?
Jag är då avdelningschef för försäljning och bearbetning. Vi på Visit Stockholm jobbar med
alla segment och med försäljning. Vår uppgift är att ta ut Stockholm på marknaden och sälja
som destination, vi är Stockholm stads marknadsföringsbolag. Syftet för det är att sedan
slussa vidare intressenterna till exempelvis PCO-företag. Vi arbetar även med
leisuresegmentet alltså privatresandet, och har då ett nära samarbete med Visit Sweden.
2. Som vi förstått det så arbetar Visit Sweden numera med marknadsföring gentemot
”Den globala resenären” som är en ny segmentering. Har Visit Stockholm även
anammat detta? Och i så fall, arbetar ni inte aktivt gentemot målgruppen WHOPs
(Wealthy Healthy Older People) längre?
Man kan nästan säga att marknadsföra mot segmentet WHOPs är förlegat. Nu jobbar man
mot den ”globala resenären”, som kan brytas ner i olika segment såsom den ”nyfikne
upptäckaren” som är den resenär som vi anser passar i Stockholm, alltså storstadsresenären. I
stället för åldersindelade målgrupper fokuserar vi nu på deras intressen och därmed
försvinner åldern som prioritet. Jag tror att man i och med den digitala utvecklingen kommit
så pass långt så är det lättare att få ut sin kommunikation, vilket gör att det är lättare och nå
en bredare målgrupp. Däremot tror jag att exempelvis rederierna fortfarande jobbar mot
segmentet WHOPs då det faktiskt är väldigt populärt bland äldre. Men just för att
marknadsföra vår storstad och vårt land, så passar bättre denna nya typ av segmentering, då
det finns aktiviteter för alla. Vad säger att en viss aktivitet passar äldre bäst? Dessutom är de
äldre idag fräschare och piggare och jag tror inte de själva associerar sig som ”äldre” utan
mer utifrån sina intressen.
3. Vilka aktiviteter/attraktioner i Stockholm riktar ni till den internationella, äldre
resenären? (Om ni inte arbetar specifikt emot dem längre, så kanske du kan nämna hur
ni gjorde tidigare?)
Jag skickar vår ”toolbox” till er, det är en guide som är framtagen för yrkesverksamma inom
besöksnäringen och innehåller material som berör Stockholm som turistdestination. Den har
exempelvis 10-topp attraktioner i Stockholm. Utifrån den kan man välja ut vad som är
intressant för just den målgruppen man arbetar med. Dock behöver man inte på tänka hur
gamla de är, utan utgå ifrån deras intressen, med andra ord ”den nyfikne upptäckarens”
intressen. Om det skulle vara något som känns för ”modernt”, kan man ta bort det, men man
behöver inte vara rädd för att visa/erbjuda de sakerna heller, tycker jag. Jag upplever att
många äldre gärna vill känna sig moderna och är nyfikna på att uppleva nytt.
4. Skulle du säga att de är i större behov av stöd eller trygghet i sitt
informationssökande/val av aktiviteter än andra resenärer?
Jag skulle säga att det är beroende på nationalitet. Tyskar som är äldre kommer ofta in på
turistbyrån och vill ha hjälp, de är inte vana att köpa saker online i samma utsträckning som

andra äldre med andra nationaliteter. En amerikan till exempel är mer digital och bokar
mycket själv. Tyskarna är alltså långt efter med digitala lösningar, det gäller även yngre
tyskarna. Sedan har vi kineserna som vi inte har tillgång till via internet på samma sätt som
andra personer med andra nationaliteter, vilket gör att de eventuellt behöver mer hjälp för att
kunna boka, men mer för att det inte är tillgängligt från Kina, inte för att de inte känner sig
trygga med det.
5. Vilka kanaler använder ni för att marknadsföra Stockholm?
Vi använder oss främst av Facebook och Instagram. Och även de Kinesiska sidorna, WeChat
och Weibo för att nå dem. Vi använder även Visit Swedens kanaler samt deras landskontors
kanaler. Visit Stockholm använder sig numera av samma material oavsett vart man
marknadsför sig emot, så samma budskap sprids. Förr var det mer beroende av vilken
marknad som skulle nås. Nu vet vi mer om vad resenären vill ha och det digitala gör att man
blir mer effektiv i sin kommunikation. Om du är konstintresserad så spelar det ingen roll vart
i världen du finns eller hur gammal du är, du går igång på samma budskap. Sedan använder
vi oss mycket av press och media för att nå intressenter utomlands, genom att ha kontakt med
internationella journalister. Ett annat sätt är att producera inflightmaterial till flygbolagen, så
de kan använda det i respektive kanaler.
6. Vilka kanaler tror du är bäst att använda om det är en äldre målgrupp?
Jag skulle säga Stockholmias egna kanaler och Facebook och Instagram samt
frimärkssamlares egna kanaler. Det ska vara enkelt att köpa produkten och det behöver
kommuniceras. Hur kan Meetagain distribuera sitt erbjudande? Efter att deltagaren har
registrerat sig för konventet kan man merförsälja Stockholm genom att exempelvis skicka
information via e-post. De kanske även kan initiera samarbete utomlands med exempelvis
resebyråer.
7. Berätta gärna mer om er ”toolbox”.
Visit Stockholm har även en webbsida som heter ”Stockholm for proffesionals” som riktas
till turistnäringsaktörerna och erbjuder färdiga kit med Selling points för Stockholm. Där
finns även topp 10 attraktioner i Stockholm, en pdf att ladda ner. Detta är ganska nytt,
Meetagain fick den första verisonen för några år sen, då skickade vi själva ut pdfer till olika
aktörer, men nu finns den online, bara sedan några veckor tillbaka. Där kan man ta texter och
bilder och använda rakt av eftersom det är till för vårt gemensamma arbete att sälja
Stockholm som destination. https://professionals.visitstockholm.com/planning/toolbox/top10-attractions-in-stockholm/
8. Har du något tips på något att tänka på vid marknadsföring av Stockholm, gentemot
turisten som valt att resa hit med huvudsakligt syfte att besöka konventet, och inte att
uppleva staden?
Få dem nyfikna, intresserade och erbjud dem paketerade utflykter.
9. Varför ska man besöka Stockholm? Varför passar Sthlm en äldre internationell
resenär?

Stockholm har så mycket att erbjuda! En stor variation av museum, mycket att se och
upptäcka och fantastisk mat! Vårt värdestyrda kommunikationsarbete ämnar nå den resenär
som väljer resmål utifrån sina värderingar. Det blir mer vanligt att en destination väljs utifrån
sådana aspekter. Stockholm vill välkomna alla och vi dömer inte någon utifrån sexuell
läggning, hudfärg osv. Se gärna vår film: https://www.youtube.com/watch?v=AyF3rs9Q5ks
Hållbarhet är något vi jobbar mycket med och det tror jag är något som tilltalar den äldre
resenären också.
Gällande trygghet - Stockholm är en stad där de flesta talar och förstår engelska. Det kan vara
ett hinder för äldre, främst amerikaner som är trygga med sitt språk att inte göra sig förstådda
- så det är absolut en Selling point! Att det är lätt att ta sig runt, du kan göra dig förstådd och
förstå.

Bilaga 6
Intervju med Björcks Resor
De personer som har svarat på dessa frågor är: Sara Jansson, Resesäljare på Björcks Resor
sedan april 2011. Främsta arbetsuppgifter är resesäljare till privatpersoner, ansvarig för
sociala medier, hemsida och annan teknik, samt hjälper till på grupp- och
konferensavdelningen. Heidi Noelle, Resesäljare på Björcks Resor sedan mars 2001. Främsta
arbetsuppgifter är resesäljare till privatpersoner och är även butikschef. Emelie Eriksson,
Resesäljare på Björcks Resor sedan maj 2008. Främsta arbetsuppgifter är resesäljare till
privatpersoner samt grupp- och konferensansvarig.
1. Beskriv er vanligaste kund (ex. ålder, kön, preferenser)
Vår vanligaste kund är 50+, svensktalande, buss- eller båtresenär, privatresenär
2. Vad är anledningen/anledningarna till att kunden bokar via er, istället för att boka
själv?
Personlig service, vi erbjuder kunskap och trygghet, samma pris som de bokar själva (ibland
även billigare), vi erbjuder olika betalningsmöjligheter såsom kontantbetalning och att de kan
betala med varsitt kort för att få försäkringar.
Om ni utgår från den äldre resenären (som är över 50 år):
3. Brukar ni paketera resor till dem?
Ja
4. Vad vill de att ni paketerar åt dem? (Ex logi, kost osv)
Då vi jobbar med både gruppresor och privatresor så har vi delat upp svaret.
Gruppresor: Buss/båt, utflyktsmål och lunch, ibland även logi om det är flerdagarsresor.
Privatresor: Paketresor med flyg och hotell, båt och hotell eller flyg och kryssningsfartyg.
5. Vilka aktiviteter brukar de vara intresserade av, samt vill de ha hjälp att boka
aktiviteter?
Gruppresor: Dagsutflykter, gärna aktiviteter som innebär någon slags provning eller mat.
Populära resmål som vi har är Norrtelje Brenneri (snaps/punchprovning), Väddö Gårdsmejeri
(ostprovning), Roslagens Brygghus eller Stallhagen (ölprovning). Då vi har lång erfarenhet
med att paketera gruppresor så vänder sig grupper (främst seniorföreningar) till oss för att vi
ska sätta ihop deras resor.
Privatresor: Sightseeing på destinationen alternativt färdiga utflykter som finns i exempelvis
chartersortimentet. Inte lika vanligt att de önskar boka aktiviteter, men det förekommer.
6. Vad har de för preferenser vid valet av en destination? (Exempelvis, det ska vara
tryggt, engelsktalande, soligt osv)

Säkerhet – de ska känna sig säkra på destinationen, ska inte finnas risk för att de ska bli
attackerade på något sätt (många bokade om sin resa när de hörde om att lokalbefolkningen
gick i attack mot turisterna på Mallorca exempelvis.)
Bekvämt – de åker gärna tillbaka till samma hotell där de hittar och ibland till och med känner
personalen. De vill ha fina hotell med bra standard, hiss brukar vara ett måste om det är
höghus.
Lagom varmt – ska de åka utomlands så brukar de vilja åka till destinationer som har en
temperatur mellan 20-25 grader. Ska de till en storstad däremot spelar det ingen roll.
7. På vilket sätt skiljer sig den äldre resenären från andra resenärer, vad har de för
preferenser som utmärker dem?
Det som skiljer det mest är att de brukar vilja kosta på sig att ha det bekvämt. De önskar lite
bättre hytter eller hotellrum, åker de på kryssning brukar de förboka mat så att det är klart när
de ska åka. På flygresor så brukar de vilja förboka sittplatser så de får bra platser, gärna med
bättre benutrymme. De reser ofta till destinationer som har någon slags historia som de kan
läsa på och gå på utflykter om. De är ”hungriga” och vill veta mer om destinationen som de
besöker. De brukar heller inte vilja bo på hotell som ligger mitt i centrum, men gärna centralt.
Andra resenärer främst yngre resenärer brukar vilja ha det så billigt som möjligt och så nära
centrum som möjligt.
8. Om ni skulle marknadsföra aktiviteter i Stockholm för internationella WHOPs, vad
skulle ni tipsa om då?
De aktiviteter som vi vill tipsa internationella WHOPs är Abba The Museum och även
musikalen Mamma Mia The Party! som spelas på Tyrol. En annan aktivitet som är oerhört
cool och ovanlig är Ocean Bus. Det är en sightseeingbuss som först åker en runda på land och
sedan åker ner i vattnet och fortsätter sightseeingturen från vattnet.

