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Visit Sweden arbetar kontinuerligt med 
att sprida kunskap om trender i omvärld- 
en och publicerar därför trendrapporter 
med syftet att ge aktörer inom Sveriges 
besöksnäring ett verktyg för att kunna 
agera strategiskt i en snabbföränderlig 
värld. Trendrapporterna ger kunskap om 
de globala drivkrafter som påverkar 
konsumenter världen över och tar också 
upp konsumenttrender som är viktiga för 
besöksnäringen att följa. Förståelse för 
dessa trender och de bakomliggande 
drivkrafterna blir ett verktyg för att 
anpassa såväl utbud som kommunikation 
för att fortsätta attrahera framtidens 
resenärer.

Denna trendrapport visar hur trenderna 
utvecklats och illustreras med nya 
exempel på innovationer för att ge 
inspiration och fungera som ett komple-
ment till Visit Swedens trendrapport 
2018. Trenderna som identifierats och 
beskrivits i Trendrapporten 2018 ligger 
kvar, men hela tiden sker utveckling 
framåt och denna är viktig att följa.

Trendrapporten har tagits fram i sam- 
arbete med Foresight Factory, ett före- 
tag med fokus på marknadsanalys och 
trender i syfte att förstå den framtida 
konsumenten. De varumärken, organisa-
tioner och idéer som nämns i rapporten 
är endast exempel.

Ta gärna också del av Visit Swedens 
övriga rapporter på  
corporate.visitsweden.com/kunskap  
om du vill fördjupa dig i frågor kring 
målgrupper, marknader och trender. Där 
finns både den mer djupgående Visit 
Sweden Trendrapport 2018 och den nya 
Visit Sweden Trendrapport 2019.

Med önskan om en intressant och 
inspirerande läsning.
Traveller Insights, Visit Sweden

Mars 2019

Om trendrapporten
En god kunskap om omvärlden, målgruppen och om de trender som påverkar är avgörande för hur vi i Sverige 
långsiktigt ska lyckas med vår kommunikation och våra erbjudanden till internationella besökare.

Inledning
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En enskild konsument har inte makt att 
påverka när eller hur snabbt globala 
drivkrafter förändras. Men vi måste alla 
förhålla oss till och anpassa oss efter till 
exempel digital utveckling och klimat-
förändringar. På vilket sätt vi gör det 
reflekteras i förändrade attityder och 
beteenden och det är dessa förändringar 
som definierar en konsumenttrend. När 
en ny attityd eller nytt beteende sprids 
till en större del av en befolkning, eller till 
andra regioner, förstärks trenden.

Här ges en kort överblick över de kon- 
sumenttrender som kommer att vara 
mycket relevanta under de närmaste 3-5 
åren för Den globala resenären (personer 
som gör minst en utlandsresa per år) och 
därmed också för den svenska besöks- 
näringen.

Konsumenttrenderna är grupperade i 
följande sex teman:

Individen: Större anpassning 
till personliga behov

Trenden i korthet: Attityder till åldrande 
och livsstil förändras och med hjälp av  
ny teknik och datainsamling finns det 
möjligheter att verkligen kunna person- 
anpassa produkter och tjänster. Men 
samtidigt som många lever i sin filter- 
bubbla blir de mer öppna för spontana 
överraskningar som inte är styrda av 
algoritmer. 

Förväntad utveckling: Eftersom allt 
större vikt läggs vid självförverkligande 
– ett resultat av att tidigare idéer om mer 
statiska målgruppsavgränsningar nu har 
blivit mer flexibla och individanpassade, 
uppstår en krock mellan nytt och gam-
malt när det gäller till exempel värde- 
ringar, grupper och uttryck. Framöver vill 
konsumenterna känna samhörighet i fler, 
och mer avgränsade, grupper och bli 
sedda i många olika sammanhang. Det 

här innebär att information och valmöj-
ligheter blir nästan obegränsade och att 
konsumenterna som reaktion på detta 
söker sig till kända varumärken som de 
vet vad de står för. Dessa bekanta varu- 
märken fungerar som guider som hjälper 
kunderna att navigera rätt och mot 
önskade resultat i dagens komplexa 
värld.

Upplevelser: Nya krav på vad 
resan ska erbjuda

Trenden i korthet: Konsumenter 
uppskattar varumärken som har erbju-
danden och kommunikation som känns 
genuin och rakt igenom äkta. Det finns 
ett omättligt behov, särskilt bland yngre 
konsumenter, att vara med om spänn-
ande och berikande upplevelser. Med 
hjälp av ny teknik – och sina smart-
phones eller hörlurar – kan de anpassa 
sina sinnesupplevelser. Fritiden ska 
ägnas åt roliga aktiviteter som helst
också ska ge konsumenten en känsla av 
självförbättring. 

Förväntad utveckling: Efter många års 
önskan efter ständig förbättring så sker 
nu något av en tillbakagång vad gäller 
självoptimering och konsumenterna vill 
hellre ha fritid som är fokuserad på 
avkoppling. Improduktiv fritid blir nu mer 
attraktiv, men på ett sätt som förbättrar 
balansen mellan arbete och fritid och 
gynnar den mentala hälsan. Att t ex göra 
något med händerna kommer att vara 
populärt som ett sätt att koppla av och 
vara kreativ.

Konsumenttrender som
påverkar besöksnäringen
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Effektivitet: Bästa pris, kvalitet 
och snabba leveranser. Nu!

Trenden i korthet: Tid har blivit en 
hårdvaluta för konsumenter som i allt 
högre utsträckning använder mobilen 
föratt utföra olika aktiviteter, handla och 
hämta information. De är kostnadsmed-
vetna och söker efter bästa möjliga 
erbjudande vid varje köptillfälle, snabba 
leveranser är dessutom ett plus. Enkelt 
och bekvämt ska det vara! 

Förväntad utveckling: Trenden med 
leveranser dagen efter och ökad flexibi-
litet förväntas fortsätta. I bräschen går 
varumärken som Amazon och Alibaba, 
vilket pressar andra företag att följa efter 
eller stå som förlorare. 

Rådgivning: Nya källor för 
information

Trenden i korthet: Konsumenter söker 
inspiration och tips från vänner och 
likasinnade, och “vanliga” personer som 
på senare år har nått kändisstatus via 
bloggar eller andra digitala kanaler har 
idag stort inflytande över den enskilde 
konsumentens köpbeslut. Att planera 
inköp kan ge lika stor tillfredsställelse 
som det faktiska köpet. Företag har 
börjat anpassa sitt språk efter hur 
konsumenter uttrycker sig online och 
söker sig till de meddelande-appar som 
används för att ge en mer personlig 
upplevelse.

Förväntad utveckling: Teknikfixeringen 
har fått sig en törn: mobiler, surfplattor, 
etc ska inte kräva användarnas slaviska 
uppmärksamhet. Utvecklingen går hellre 
i riktning mot ett mer moget förhållande 
till tekniken med tonvikt på smarta 
pauser och att uppmuntra en mer 
begränsad användning (denna utveckling 
drivs också av farhågor inför barns ökade 
teknikanvändning). 

Sinnesro: Resenärer efterfrågar 
balans i kropp och själ

Trenden i korthet: Baksidan med att leva 
ett ständigt uppkopplat liv har fått 
konsumenter att börja söka efter fler 
tillfällen för lugn och att träna på att 
fokusera på nuet, inte på telefonen. Hälsa 
har blivit mer holistiskt och det blir 
viktigare för många att må bra inifrån och 
ut, både mentalt och fysiskt. En liten 
grupp ägnar dessutom extra mycket tid 
och energi åt att optimera sin fysik och 
kondition för att kunna prestera på max 
när så krävs.

Förväntad utveckling: Hälsa är fort-
farande en viktig fråga för många, till 
fördel för varumärken som erbjuder 
produkter för den aktiva konsumenten. 
Här ses även ett ökat fokus på hur även 
maten påverkar den mentala hälsan. 
Exempel på det är ökat intresse för 
stressreducerande drycker och uppkom-
sten av den s k anti-diet-kulturen.

Hållbarhet: Miljö och samhälls- 
ansvar blir ett hygienkrav

Trenden i korthet: Även om det finns en 
strävan efter att konsumera mer hållbart 
översätts det inte alltid till faktiskt 
köpbeteende, men att företag tar 
miljömässigt och socialt ansvar anser 
konsumenter vara en hygienfaktor. 
Dagens informationssamhälle har också 
gjort många mer uppmärksamma på 
oroligheter i världen och hot som kan 
kopplas till deras liv och hälsa, och de 
överväger därför mer noggrant riskerna 
inför olika beslut. Varumärken som 
engagerar sig mer i sociopolitiska frågor 
(om de inte redan inkluderat dem i sina 
strategier) är något som applåderas av 
konsumenter som delar samma över- 
tygelser.

Förväntad utveckling: Om det finns 
något som konsumenter (och otaliga 
prognosmakare) har lärt sig det senaste 
decenniet så är det detta: framtiden är 
aldrig förutsägbar. ”Osäkerhet” kan idag 
användas för att beskriva livets små och 
stora ting: nationalekonomins tillstånd, 
vår möjlighet att resa fritt, politiska 
beslut, ens egna karriärmöjligheter och 
framtida chans att tjäna pengar i förhål-
lande till den allt ökande automationen. I 
dessa osäkra tider kommer allt större vikt 
att läggas vid förberedelser, kontroll och 
riskhantering. Kort sagt handlar det om 
att minska riskerna, men eftersom det är 
omöjligt att påverka alla yttre omständ- 

igheter som skapar dagens risker, blir det 
viktigt att vara förberedd och att vara 
redo inför det oväntade. Det är här som 
varumärken kan hjälpa till.
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Individen
Generella attityder avseende t ex åldrande och livsstilar förändras. 
Mer data och ny teknik gör det möjligt att anpassa utbud på individ- 
nivå. Allt fler är öppna för det oväntade och gillar spontana 
överraskningar.
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Skräddarsydda resplaner för 
resenärer till Miami
Miamis turistorganisation har uppdaterat 
sin webbsajt med en ”upplevelsegenera-
tor”. Den erbjuder resenärerna skräddar- 
sydda resplaner utifrån de önskemål och 
intressen man angett. Tanken är att 
upplevelsen i Miami ska bli ännu mer 
intressant och spännande. Ytterligare 
hjälp på vägen får besökarna av en 
chattfunktion och olika typer av rörligt 
innehåll. 
Läs mer: www.miamiandbeaches.com

Exempel på hur trenden tar sig uttryck

Resebyrå satsar på  
personaliserad marknadsföring
Resebyrån Intrepid Travel i Australien har 
gjort ett omfattande jobb med att under- 
söka konsumentdata avseende resvanor, 
intressen, vilken kommunikation de 
föredrar och var i livet de befinner sig. 
Resultatet blev en lista på 300 personer 
som fick erbjudande om en speciell 
äventyrsresa –  utan att veta resplanen i 
förväg. Alla platser såldes på bara 16 
timmar – rekord för bolaget.
Läs mer: www.intrepidtravel.com

Drömsemesterkampanj med 
personliga gåvokuponger
Jetstar och JCDecaux bjöd in människor 
att under sin julrea 2018 utforska vart de 
helst skulle vilja resa. Med hjälp av 
eyetracking-teknik kunde man avgöra 
vilken destination som var mest tilltalande 
för respektive person. Några av dessa fick 
också en gåvokupong till ett värde på 500 
dollar som kunde användas vid kommande 
bokning. Den här tekniken kan alltså 
användas för att utan fördröjning skapa 
personaliserade annonser baserade på 
betraktarens intresse. Läs mer: www.
jcdecaux.com/creative-ooh

Stugsemester på okänd ort
Slow Cabins erbjuder lugna, naturnära vistelser för stressade stadsmänniskor. När man 
bokar får man välja mellan ”Tid för två”, ”Tid med familjen”, ”Tid för fokusering”. Stugan 
eller platsen man tilldelas är en överraskning (max 2 timmars restid garanteras) som 
avslöjas först när bokningen är klar.  
Läs mer: www.slowcabins.com
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Upplevelser
Konsumenter uppskattar varumärken som erbjuder genuina upplevel- 
ser och unika erfarenheter, gärna sådant som innebär att man kan 
både roas för stunden och lära sig något nytt. Fritiden ska ägnas åt 
roliga aktiviteter som helst också ska ge konsumenten en känsla av 
självförbättring. 

Harrods startar ny lyxavdelning för grönsaker
På Harrods grönsaksavdelning i London kan man numera möta en speciell grön- 
sakskock som ger tips om tekniker och serveringsförslag för säsongens frukt och 
grönsaker. Fler och fler går över till att äta mer vegetariskt och därför insåg Harrods 
att de behövde bli mer innovativa på området.
Läs mer: www.harrods.com 
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Exempel på hur trenden tar sig uttryck Hotell erbjuder  
soluppgångsutflykter
Belmond Hotels och Leica Sport Optics 
har tillsammans erbjudit hotellgäster på 
Mallorca, i Kapstaden och i Iguassu- 
fallen i Brasilien att delta i speciella 
soluppgångsutflykter. Hotellgästerna 
kan antingen följa med en djurlivsguide, 
en naturfotograf eller gå själva med 
hjälp av en speciellt framtagen karta. De 
kan under utflykten få lära sig något om 
djur och natur eller att få hjälp att ta den 
perfekta soluppgångsbilden – med 
utrustning från Leica. 
Läs mer: www.belmond.com/first-light

QR-koder i Hongkong
Besökare i ett av Hongkongs äldsta 
områden i Sham Shui Po-regionen kan 
lära sig mer tack vare Hongkongs turist- 
organisations ”Treasures of the Heart”- 
kampanj. Kampanjen består av korta 
filmer som presenterar lokala personer 
och intressanta fakta om området. Dess- 
utom finns ett antal QR-koder utplacera- 
de på olika ställen som resenärerna kan 
scanna och få ytterligare information i 
form av filmer som visar vägen till speci- 
ellt intressanta platser. 
Läs mer: www.discoverhongkong.com

Museum samarbetar med detaljhandelskedja
Museum som är utformade kring kitschiga teman och med Instagramvänliga attraktioner 
dyker upp runtom i världen och blir allt populärare. Ett exempel är glassmuséet Museum 
of Ice Cream i New York och San Francisco. Muséet samarbetar med detaljhandels- 
kedjan Target genom att populära glassorter och en barnkollektion med glass- 
tema säljs exklusivt i Targets butiker. I konceptet ingår också Pint Shop, en interaktiv och 
Instagramvänlig utställning i New York där besökaren bland annat kan lära sig mer om 
olika smaker och provsmaka glassen. Läs mer: www.museumoficecream.com
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Tid har blivit hårdvaluta för konsumenterna. De är kostnadsmedvetna 
och söker efter bästa möjliga erbjudande vid varje köptillfälle, 
snabba leveranser är dessutom ett plus. GPS-teknik kan utnyttjas av 
både konsumenter och varumärken för att interagera med produkter 
och tjänster lokalt. 

Effektivitet
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Direktbokning av hotellrum
Nordic Choice Hotels har vunnit pris i 
Hotel Visionary Awards för sitt system 
som är kopplat till hotellens aktuella 
bokningsläge via s k blockchain-teknik 
och en databas. Det gör det möjligt för 
konsumenten att boka utan mellanhänder 
mot hotellets bokningssystem. Syftet är 
att göra det mer lönsamt för hotellen och 
billigare för konsumenten. Det här kan på 
sikt bli ett hot mot bokningssajter som 
booking.com och liknande. Läs mer:  
www.mynewsdesk.com/se/nor-
dic-choice-hotels/pressreleases/
nordic-choice-hotels-vinnare-av-hotel-
visionary-awards-2018-2450963 

AR-glasögon med hologram- 
display
Focals kallas de nya AR-glasögonen som 
utvecklats av företaget North. Den som 
har glasögonen på sig kan när den vill ta 
fram en hologram-display framför sig på 
armlängds avstånd. På displayen kan 
användaren ta del av, och navigera 
mellan, meddelanden, kalender, väg-
visning, väder, m m. I systemet ingår 
också en specialanpassad version av 
Amazons Alexa som gör det möjligt att  
t ex be Alexa ringa efter en taxi. Läs mer:
www.bynorth.com/focals

Flyg och tåg i ett paket
Lufthansa och Deutsche Bahn har startat 
ett samarbete som heter Lufthansa 
Express Rail. Till och från åtta städer i 
Tyskland och Frankfurts flygplats erbjuds 
nu möjlighet att boka tåg och flyg i ett.  
I detta ingår biljetter, platsreservationer 
och möjlighet att checka in bagaget 
direkt från eller till sin destination. 
Minskad klimatpåverkan tack vare färre 
anslutningsflygningar och kortare vänte- 
tid är två av de förväntade effekterna.
Läs mer: 
www.frankfurt-airport.com/en/travel/
transfer.detail.suffix.html/service/
directions/lufthansa-express-rail.html

Automatisk betalning via 
mobilen
I stället för att vänta på att betala sin 
restaurangnota erbjuder nu Barclays 
tjänsten Dine & Dash (Ät och spring). 
Restauranggästerna använder sin 
mobiltelefon för att checka in, sedan 
beställer de som vanligt för att slutligen 
betala automatiskt via mobilen. Kunden 
kan alltså lämna sitt bord direkt när hen 
är klar. Ytterligare ett steg mot det 
kontantlösa samhället. Läs mer:
https://www.home.barclaycard/
media-centre/press-releases/Barclay-
card-launches-first-Dine-and-Dash-res-
taurant.html

Exempel på hur trenden tar sig uttryck
100%

80%

60%

40%

20%

0%

US
A

Da
nm

ar
k

Fr
an

kr
ik

e

Ty
sk

la
nd

Sv
er

ig
e

Ki
na

 

In
di

en

Jag har inte gjort detta 
och är inte intresserad

Jag har inte gjort detta, 
men är intresserad att göra det i framtiden

Jag har gjort detta 

Intresse för att handla direkt i sociala medier 

Kinesiska konsumenter är 
föregångare när det gäller att 
handla direkt i social medier. 
En bidragande orsak är den 
utbredda användningen av 
WeChat i Kina. 
 
Källa: Foresight Factory. 
Bas: 392-3433 internationella 
resenärer per land i åldern  
16-64 år, undersökningen  
gjordes online i augusti 2017.
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Vänner, familj och influencers på internet ger obegränsade möjlig-
heter att hitta råd och inspiration. Många tycker t.o.m. att hela den 
processen är lika intressant som att genomföra ett reellt köp.  
Olika appar i t ex Messenger eller WeChat, gör det möjligt att 
kommunicera med kunder på ett enkelt sätt.

Rådgivning

Helsingfors satsar på 
miniprogram
Helsingfors har tillsammans med 
kinesiska Tencent utvecklat ett destina-
tionspecifikt miniprogram på Tencents 
plattform WeChat (MyHelsinki). Viktig 
information, t ex kartor, översättningar, 
information om lokal service och 
tax-free-återbäring kommer att vara 
tillgänglig för kinesiska turister som 
besöker staden. Antalet övernattande 
kinesiska turister i Helsingfors har mer 
än fördubblats de senaste fem åren och 
WeChat är en mycket populär digital 
tjänst bland dem. Läs mer: 
www.idean.com/micro/myhelsinki-
miniprogram

…och hotellkedja satsar också 
på WeChat
Den internationella hotellkedjan Maritim 
satsar också på miniprogram i WeChat 
med information om hotellen, servicen, 
attraktioner på resmålet, nöje och 
shopping – allt på kinesiska. All informa-
tion kommer att vara tillgänglig direkt i 
WeChat utan behov av att ladda ner 
ytterligare någon app. Läs mer:
press.maritim.com/news/marit-
im-launched-wechat-mini-pro-
gram-for-chinese-travelers-296817

Mer “mänskliga” avatarer
Företaget Quantum Capture arbetar med 
utveckling av ny teknologi för att ta fram 
realistiska, digitala avatarer som beter sig 
som människor (En avatar är en visuell 
identitet i form av en bild eller ett foto 
som representerar en användare och an- 
vänds i t ex digitala spel). Tanken är att 
de ska kunna användas i olika samman-
hang för nöje, värdskap eller inom indu- 
strin. Framsteg inom AI (artificiell intelli- 
gens) och digital språkbehandling kom-
mer att kunna användas i detta arbete. 
Läs mer: www.quantumcapture.com

Bättre rekommendationer med 
hjälp av vänner och följare 
The Spoke är en app som lanserades 
2018. Målet är att ge snabbare, bättre 
och mer personliga rekommendationer 
till filmer, TV-serier samt barer och 
restauranger på den ort man befinner 
sig. Rekommendationer från vänner och 
andra vars profil liknar ens egen, sam-
manställs till en ”Spoke Score”. Om man 
gillar förslagen kan man spara dem för 
att titta senare eller planera in ett besök.
Läs mer: www.thespoke.co/

Exempel på hur trenden tar sig uttryck

Trippin - ny reseplattform för 
personligare råd
Reseplattformen Trippin lanseras under 
våren 2019. Tanken är att att bli en ny 
Lonely Planet för framtida generationer 
av resenärer och ge ett mer personligt 
anpassat innehåll. “Spellistor” ska 
skapas av lokala, kreativa personer för 
att ge resenärerna tematiska tips och råd 
från personer som delar deras intressen 
och attityder. Det övergripande syftet är 
att öka tillgängligheten till mer experi-
mentella och fängslande reseupplevelser 
som skapar starka intryck.  
Läs mer: www.trippin.world

Airbnb lanserar video-funktion  
i appen
Sommaren 2018 lanserade Airbnb till-
ägget Travel Stories i sin app. Det är 10 
sekunder långa videoklipp som ger be- 
sökarna möjlighet att direkt i appen både 
publicera och se rörligt innehåll från res- 
målet eller själva boendet. Läs mer: 
www.airbnb.com/stories/faq?ref=pro-
ducthunt
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Sinnesro
Som motvikt till den ständigt uppkopplade vardagen är det många 
som önskar lugn och ro. Hälsotrenden har blivit mer holistisk genom 
att omfatta både kropp och själ. Fler och fler anammar samtidigt 
också elitidrottens synsätt inom träning och välbefinnande och 
ställer höga krav.

Scandic Hotels erbjuder extra 
bra nattsömn
I början av 2019 lanserade Scandic 
Hotels en testversion av ett nytt program 
för guidning inom meditation och well- 
ness med sikte på att ge gästerna ökad 
mental och fysisk hälsa samt bättre 
nattsömn. Programmet nås via hotellets 
TV-system. Träningskedjan SATS har 
med sin kunskap inom området med- 
verkat som partner i arbetet. Läs mer:
www.scandichotelsgroup.com

Yoga och meditation bidrar  
till behagligare flygresa 
Travel well with Yoga heter ett program 
som erbjuds resenärer på flygbolaget 
Cathay Pacific. Tillsammans med Pure 
Yoga har man tagit fram ett antal video- 
filmer som ska hjälpa resenärerna att 
undvika negativa effekter av flygningen, 
öka blodcirkulationen och välmåendet 
tack vare yoga och meditationsövningar 
– före, under eller efter flygningen.  
Läs mer:
www.pure-international.com/down-
load/EN_TravelWellWithYoga_2018Jan.
pdf

App för mindfulness
Awaken heter en ny app som skapats för 
att hjälpa konsumenter att bearbeta 
dagens överväldigande värld inom det 
sociala, politiska och kulturella området. 
Syftet är också att motverka t ex rasism, 
förmyndarmentalitet och ojämlikhet 
genom att arbeta med metoder som 
mindfulness, kontemplation och att föra 
dagbok. Extremism och osäkerhet har 
påverkat konsumenter t ex i USA och 
Storbritannien och varumärken som 
erbjuder hjälp att bearbeta detta 
uppskattas. Läs mer:
www.whynotawaken.com

Digital detox på hotell
Under september månad erbjuder Hotel 
Posta i Livigno sina gäster digital detox. 
När gästen anländer stoppas mobiltele-
fonerna i en låda som förseglas med vax. 
Om förseglingen är intakt när gästen 
checkar ut får man rabatt på bastu, 
turkiskt bad, massage och andra  
avkopplande behandlingar. Läs mer:
www.hotelpostalivigno.com/en/news/
digital-detox-weekend.html

©
Ta

ke
n

ak
a 

C
o

rp
o

ra
ti

o
n

Exempel på hur trenden tar sig uttryck

Muji öppnar minimalisthotell
Muji, varumärket som är känt för sin rena 
och enkla designfilosofi, kommer att 
starta ett hotell i centrala Tokyo. Hotellet 
öppnas våren 2019 och där kommer det 

att finnas Muji-produkter som modul- 
soffor och aromaterapi-installationer för 
att skapa den känsla av lugn och av- 
koppling som Muji är känt för.  
Läs mer: hotel.muji.com/en/
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Sökverktyg online för 
HBTQ-resenärer
Destination Pride är ett nytt online-verk-
tyg som hjälper HBTQ-resenärer att välja 
resmål. Det är utvecklat av PFLAG i 
Kanada tillsammans med FCB/SIX och 
innehåller information om t ex lagar, 
rättigheter och sociala förhållanden i 
olika länder.  
Läs mer: www.destinationpride.org/

Miljövänliga mini-hus
BigTiny, ett singaporeanskt start-up- 
företag, har byggt ett antal miljövänliga 
mini-hus och placerat dem på speciellt 
vackra och avskilda ställen i Australien.  
I husen används solenergi och de har 
både miljövänliga toaletter och system 
för att utvinna dricksvatten ut regn- 
vatten. BigTiny erbjuder turister som  
vill semestra på ett hållbart sätt i mer 
avlägsna trakter, ett alternativ till camp-
ing.  
Läs mer: www.bigtiny.com.sg/

Plogga-trend sprids över världen
Den svenska idén att plogga – att röra på 
sig ute i naturen och samtidigt plocka 
skräp – sprids som en löpeld. Ordet 
plogga har mer än en miljon träffar på 
Google och nya plogging-grupper skapas 
hela tiden i mer än 40 länder. Fenomenet 
har skildrats i media och tv-klipp med 
miljontals visningar. 2017 inkluderades 
även ordet “plogga” på Institutet för 
språk och folkminnes nyordslista.
Plogga är ett intressant exempel på 
intresset för fritidsaktiviteter som 
kombinerar etik och positiva incitament 
för konsumenten.  
Läs mer: www.plogga.se

Hållbarhet
Dagens varumärken försöker balansera på slak lina mellan hållbarhet 
och prismedvetna konsumenter med höga etiska krav. Nyheter sprids 
blixtsnabbt och konsumenterna är lika snabba att välja bort sådant 
som upplevs som negativt eller inte stämmer överens med de egna 
värderingarna. 

Exempel på hur trenden tar sig uttryck

Turismorganisation vill skydda 
område
I början av 2019 lanserade Jackson Hole 
turismorganisation i Wyoming, USA, en 
innovativ kampanj för att skona region-
ens vackra miljö. Man ber besökarna att 
använda geotaggen ”Tag Responsibly, 
Keep Jackson Hole Wild” när de postar 
sina bilder på Instagram för att inte den 
exakta positionen ska avslöjas och leda 
till ökad turism på begränsade ytor. 
Kampanjen har fått mycket uppmärk- 
samhet för sitt innovativa sätt att 
använda sociala medier. Läs mer:
www.instagram.com/explore/loca-
tions/260645164633653/
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Hur påverkar trenderna den  
svenska besöksnäringen?

Individen
Globala resenärer vill fortsätta att vara 
aktiva långt upp i åldern och det är därför 
viktigt för aktörer inom besöksnäringen 
att anpassa tonaliteten i sin marknads-
föring och utbudet av aktiviteter. Det är 
oftare bättre att spegla konsumentens 
intressen och beteenden snarare än att 
påvisa stereotyper och budskap base-
rade på ålder.

Genom att samla in persondata (i den 
mån det är tillåtet) kan besöksnäringen få 
underlag till att skräddarsy inspiration 
och personliga erbjudanden, samt 
utveckla nya produkter och upplevelser. 
Ett sätt att personanpassa reseupplevel-
ser och engagera resenärer skulle kunna 
vara att identifiera utmärkande intressen 
och livsstilar och genom olika tjänster 
matcha ihop dem med likasinnade pers- 
oner på destinationen.

Upplevelser
En unik upplevelse är idag den ultimata 
souveniren för resenärer som vill ha 
möjligheter att upptäcka det genuint 
svenska och hitta till ännu “outforskade” 

platser i Sverige. En plats de inte har sett 
att andra har varit på är ännu mer värde- 
full att besöka själv. En utmaning (och 
möjlighet) blir att se det unikt svenska 
genom resenärens ögon trots att det är 
något man själv kanske ser varje dag och 
på så vis hitta det som kan locka 
resenären till ett besök.

Resenärerna lockas av engagerande 
berättelser om det genuina för svenska 
destinationer. Ett sätt att ge resenärer 
förutsättningar och verktyg för att själva 
kunna dela med sig av sina upplevelser 
och berättelser i sociala kanaler kan vara 
att skapa en geografisk “tagg” för 
destinationen på Instagram eller ett 
anpassat filter på Snapchat. Genom att 
använda en eller flera hashtags (#) blir 
destinationen, eller kärnord i berättelsen, 
sökbara för flera.

Att resa har blivit ett sätt för människor 
att lära känna sig själva, och det finns en 
öppenhet för erbjudanden som gör det 
möjligt att lära sig nya färdigheter på 
resmålet. Detta kan utnyttjas genom att 
utveckla utbudet till att bli lärande och 

koppla det som är utmärkande för 
destinationen till upplevelser och kurser 
inom till exempel fiske och matlagning.

Med teknik som förstärker verkligheten 
kan resenären själv anpassa miljö och 
sinnesupplevelser. På så vis skapas den 
interaktion med produkten som passar 
just dem. Det skulle kunna handla om att 
låta resenären uppleva landmärken, 
områden eller kultur på ett mer engager-
ande sätt.

Effektivitet
Hur resenärer använder mobilen påver-
kar hela deras resecykel; innan, under 
och efter resan. Det blir därför viktigt att 
upplevelser finns tillgängliga på de 
platser där resenärer hämtar inspiration, 
bokar och planerar sin resa, via mobila 
hemsidor och appar. Mobilen styr även 
hur resenären agerar under själva resan, 
då många vill kunna följa upp information 
och inhämta ny.

Resenärer söker efter enkla och effektiva 
lösningar och det blir en konkurrensför-
del att svara och leverera när resenär-

erna vill och kräver. Genom att tydliggöra 
väsentlig information som kontaktupp- 
gifter, översätta information till relevanta 
språk eller erbjuda onlinebokning, 
undviker man att tappa den blivande 
resenären längs vägen.

GPS-tekniken i smarta telefoner erbjuder 
möjligheter att hjälpa resenären att bli 
mer självständig och trygg på resan. 
Genom att känna till resenärens fysiska 
plats kan besöksnäringen hjälpa denna 
till nya upptäckter, saker att se och göra 
på destinationen, egen-guidade turer 
som inte kräver internetuppkoppling, 
tjänster som ger information om historia 
och kuriosa om utflyktsmål eller informa-
tion om lokala event som äger rum under 
vistelsen.

Rådgivning
Resenärer hämtar information, rekom-
mendationer och tips från en mängd 
olika källor inför en resa och det är inte 
ovanligt att de vänder sig till vänner och 
bekanta eller till auktoriteter som influ-
encers inom olika livsstilssegment; till 
exempel mat, mode, hälsa eller skönhet. 

De globala trenderna påverkar hela världens besöksnäring. Genom att sätta 
sig in i vilka trender som är aktuella och vilken den förväntade 
utvecklingen är kan vi bättre anpassa våra svenska besöksanledningar för 
att motsvara konsumenternas krav och önskemål.
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Genom att bygga upp samarbeten med 
dessa personer kan det äkta och genuina 
med den svenska livsstilen lyftas fram på 
ett trovärdigt sätt.

På själva destinationen vänder sig en del 
resenärer till lokalbefolkningen för tips på 
saker att uppleva. Att samla in rekom-
mendationer och göra dem tillgängliga i 
exempelvis en app ger resenärerna 
möjlighet till lokala upptäckter på ett 
enkelt sätt.

I planeringen inför en resa blir det mer 
och mer vanligt att dela “önskelistor” 
med vänner för att få deras kommentarer 
om det som är speciellt för destinationen 
och inte får missas. Topplistor på sevärd- 
heter eller restauranger kan vara ett sätt 
att synas på plattformar som Pinterest 
och fånga resenärers intresse i planer-
ingsstadiet.

Att vara digitalt tillgänglig vid de tidpunk-
ter och i de kanaler som passar resenär- 
en kan bidra till att företag kan skapa en 
närmare relation till denna. Några sätt att 
skapa möjligheter för interaktion kan vara 
ett chattfönster på den egna hemsidan, 

en röststyrningstjänst i egen app eller en 
chatbot (en egen kanal i meddelande- 
appar som Facebook Messenger). 
Genom att anpassa språket efter forumet 
och våga ha en personlig ton kan man 
bygga förtroende och relationer med 
resenärerna.

Sinnesro
Det är viktigt att möta människors 
ökande intresse för fysisk aktivitet, även 
när de reser. Goda träningsmöjligheter
där resenären befinner sig, utegym och 
vandringsleder blir konkurrensfördelar 
och olika typer av events och tävlingar 
där resenären kan delta blir ett sätt att 
locka vardagsatleterna.

Många anammar en större helhetssyn på 
hälsa, kropp och själ och vill komma bort 
från den stressiga vardagen när de är på 
resande fot. Sveriges naturupplevelser 
och lugn erbjuder fina möjligheter för att 
varva ner. Att förstå i vilken sinnesstämn-
ing resenären befinner sig underlättar 
kommunikation och erbjudanden, oav- 
sett om det är spaupplevelser, vandrings-
resor, yoga eller andra typer av avkopp- 
lande aktiviteter.

De flesta människor är konstant uppkop-
plade och en del upplever det som ett 
problem. Besöksnäringen kan utnyttja 
detta genom att skapa lugna miljöer och 
områden som begränsar behovet av 
uppkoppling.

Hållbarhet
Sveriges allt mer ökade fokus på miljö-
frågor ger en stor möjlighet att attrahera 
fler globala resenärer. Med rent vatten 
och ren luft, oförstörd natur och bra mat 
gjord på naturliga råvaror har besöks- 
näringen många goda argument att lyfta 
miljön ur ett reseperspektiv. Miljöargu-
ment ses ofta som en hygienfaktor och 
bör kombineras med andra mervärden 
som verkligen kan locka resenärer till 
Sverige.

Den globala resenären försöker minska 
risken att utsätta sig för olika typer av 
faror vilket gör att de söker sig till 
områden som upplevs vara mer säkra. I 
detta perspektiv är Sverige väl position-
erat och kan därför kommuniceras med 
budskap om att vi till exempel har krav 
på cykelhjälmar och säkerhetsbälten i 
bussar, vi har rent dricksvatten och få 

giftiga djur i naturen. Resenärer kan 
därmed känna sig förhållandevis trygga 
oavsett om de väljer att semestra i 
naturen eller i storstaden.

Det sociala ansvaret för alla som bor i 
Sverige är välbekant för många som 
intresserar sig för att besöka vårt land. 
Allemansrätten, tillgång på förskoleplat-
ser, föräldraledighet och balansen mellan 
arbete och fritid är några exempel på 
områden som kan lyftas fram i kommu-
nikationen.
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Källor & länkar:

Individen
Stugsemester på okänd ort  
http://www.slowcabins.com

Resebyrå satsar på  personaliserad marknadsföring 
https://www.intrepidtravel.com/uk/uncharted-expedition

Drömsemesterkampanj med personliga gåvokuponger 
http://www.jcdecaux.com/creative-ooh

Skräddarsydda resplaner för resenärer till Miami 
http://www.miamiandbeaches.com

Upplevelser
Harrods startar ny lyxavdelning för grönsaker 
https://www.harrods.com/en-gb/in-store-services/food/fresh-food/fruit-and-vege-
tables?icid=instoreservicesfoodfreshfood_gallery-landscape_module-26_ele-
ment-1_media-slot-image

Hotell erbjuder soluppgångsutflykter 
https://www.belmond.com/first-light

QR-koder i Hongkong 
http://www.discoverhongkong.com/uk/see-do/neighbourhoods/sham-shui-po.jsp

Museum samarbetar med detaljhandelskedja 
http://www.museumoficecream.com/collabs

Effektivitet
Intresse för att handla direkt i sociala medier  
Källa: Foresight Factory

Direktbokning av hotellrum 
http://www.mynewsdesk.com/se/nordic-choice-hotels/pressreleases/nordic-
choice-hotels-vinnare-av-hotel-visionary-awards-2018-2450963

AR-glasögon med hologram- display 
https://www.bynorth.com/focals

Flyg och tåg i ett paket 
https://www.frankfurt-airport.com/en/travel/transfer.detail.suffix.html/service/
directions/lufthansa-express-rail.html

Automatisk betalning via mobilen 
https://www.home.barclaycard/media-centre/press-releases/Barclaycard-launches-
first-Dine-and-Dash-restaurant.html

Rådgivning
Helsingfors satsar på miniprogram 
https://www.idean.com/micro/myhelsinki-miniprogram

…och hotellkedja satsar också på WeChat 
http://press.maritim.com/news/maritim-launched-wechat-mini-program-for-chi-
nese-travelers-296817

Mer “mänskliga” avatarer 
https://www.quantumcapture.com/

Bättre rekommendationer med hjälp av vänner och följare 
https://thespoke.co/

Trippin - ny reseplattform för personligare råd 
http://www.trippin.world

Airbnb lanserar video-funktion i appen 
https://www.airbnb.com/stories/faq?ref=producthunt

Sinnesro
Scandic Hotels erbjuder extra bra nattsömn 
https://www.scandichotelsgroup.com/sv/scandic- 
testar-somnprogram-tillsammans-med-sats-for-battre- 
somnupplevelser/

Yoga och meditation bidrar till behagligare flygresa 
http://www.pure-international.com/download/EN_TravelWellWithYoga_2018Jan.pdf

App för mindfulness 
https://whynotawaken.com/

Digital detox på hotell  
https://www.hotelpostalivigno.com/en/news/digital-detox-weekend.html

Muji öppnar minimalisthotell 
https://ryohin-keikaku.jp/eng/news/2018_1003_e.html

Hållbarhet
Sökverktyg online för HBTQ-resenärer 
https://www.destinationpride.org/

Miljövänliga mini-hus 
https://www.bigtiny.com.sg/

Plogga-trend sprids över världen 
https://plogga.se/

Turismorganisation vill skydda område  
https://www.instagram.com/explore/locations/260645164633653/tag-respon11-
sibly-keep-jackson-hole-wild/?hl=e

Läs mer om vårt arbete 
på corporate.visitsweden.com

Publicering
Rapporten publicerades i mars 2019 och finns 
tillgänglig i pdf på corporate.visitsweden.com


