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Visit Swedens pilotprojekt ”Svenska naturupplevelser på digital export” är ett initiativ som finansieras av 
Jordbruksverket och ska stärka Sveriges konkurrenskraft som naturresmål samt stärka förutsättningarna 
för turism på landsbygd. Projektet ska stärka den långsiktiga satsningen ”Hållbar natur- och ekoturism på 
landsbygden” som vänder sig mot den internationella marknaden och målgruppen ”den naturfokuserade 
resenären”. Projektet ska bidra till att naturföretagare i hela Sverige får ökad kunskap om hur de kan synliggöra 
sina naturupplevelser på digitala plattformar.  

Projektfakta:
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Visit Sweden arbetar kontinuerligt med 
att sprida kunskap om trender i 
omvärlden och publicerar därför trend- 
rapporter med syftet att ge aktörer inom 
Sveriges besöksnäring ett verktyg för att 
kunna agera strategiskt i en snabbförän-
derlig värld. 

Trendrapporterna ger kunskap om de 
globala drivkrafter som påverkar konsu-
menter 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. 

Trendrapporten har tagits fram i samar-
bete med konsultbyrån Taktikon som en 
uppföljning av en analysrapport som 
gjordes under våren 2018 inom projektet 
Svenska naturupplevelser på digital 
export. Fokus ligger på tekniktrender 
relevanta för naturturistföretagare.
Tekniktrenderna i denna rapport gör inte 
anspråk på att vara heltäckande men 
anses vara de mest relevanta för natur-
turistföretagare inom marknadsförings-
teknologi. 

Många parallella utvecklingar inom 
digital teknologi påverkar den digitala 
marknadsföringen och inte alltid på ett 
positivt sätt. För produktägarna blir det 
svårare och svårare att hitta rätt kanal för 
placeringen av sina tjänster och att 
kunna mäta eller bedöma påverkan av 
deras marknadsföringsaktiviteter 
gentemot försäljningen. De varumärken, 
organisationer och idéer som nämns i 
rapporten är endast exempel.

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

Inledning

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 Globala trender 2019. 

Med önskan om en intressant och 
inspirerande läsning. 

Visit Sweden
November 2019
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Globala drivkrafter såsom befolknings-
utveckling, global uppvärmning, ökat 
välstånd, digital utveckling, ökad urban-
isering osv är faktorer som sannolikt 
kommer att påverka en stor del av 
världens konsumenter och medborgare, 
även om de får olika stor effekt i olika 
regioner. Det är krafter som en enskild 
individ inte kan påverka i någon större 
utsträckning men som ändå får långt-
gående konsekvenser för våra liv och 
som vi måste förhålla oss till. 

I Visit Swedens trendrapporter som 
ligger på corporate.visitsweden.com 
finns drivkrafterna sammanfattade i 
fyra kategorier: Hur vi lever, En global 
värld, Urbanisering & Miljö och Den 
digitala revolutionen. Där sammanfattas 
de konsumenttrender som kommer att 
vara mycket relevanta under de närmaste 
3-5 åren i 6 teman. Dessa är både 
relevanta för den globala resenären 
(personer som gör minst en utlandsresa 
per år) och också för den svenska 
besöksnäringen. 

Det sätt som konsumenter reagerar på 
dessa drivkrafter framkallar nya attityder 
och beteenden, vilket är själva defini-
tionen av en konsumenttrend och 
därmed också en grogrund för nya 
produkter och tjänster.

Fokus i denna rapport ligger på 
tekniktrender relevanta för naturturist-
företagare som en del i den digitala 
revolutionen.

Globala drivkrafter & 
konsumenttrender – 
allt hänger ihop

Hur vi lever

Etablerade konsumenttrender
(sammanfattade i teman)

Framväxande resetrender 
inom besöksnäringen

En global 
värld

Urbanisering
& Miljö

Den digitala 
revolutionen

Individen
Större anpassning till 
personliga behov

Upplevelser
Nya krav på vad resan 
ska erbjuda

Effektivitet
Bästa pris, kvalitet och 
tid för leverans

Rådgivning
Nya källor för information

Sinnesro
Balans i kropp och själ

Hållbarhet
Miljö och samhällsansvar 
blir ett hygienkrav
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Tekniktrender relevanta för 
naturturismföretagare
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Ingen nyhet men vår utgångspunkt: Människor spenderar mer 
tid framför skärmar och framförallt mobila enheter. Det är även 
via de mobila enheterna som allt fler väljer att boka sina resor. 
Globalt förväntas andelen som bokar sina resor vid mobila 
enheter att öka från 31 procent 2018 till 38 procent 2020 
(av onlinebokningar totalt).

Källa: Phocuswright 2019 via Phocal Point, Global market sizing, Mobila enheter avser smart 
phones och surfplattor.

Fler bokar resor via 
mobila enheter
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Voice services / IoT
Röststyrning fungerar genom en 
kombination av artificiell intelligens, 
internetuppkoppling och i vissa fall 
Internet of Things (IoT)
Den artificiella intelligensen tillåter 
enheter att känna igen talmönster, medan 
internetuppkoppling gör det möjligt för 
enheterna att vidarebefordra relevant 
information och för att svara på frågor.

IoT innebär att internetfunktioner 
inkluderas i vardagliga enheter
Genom att enheterna kan skicka och ta 

emot data så möjliggörs att ett röststyrt 
nav kan fungera som kontrollpunkt för 
flera olika enheter på en gång. Som ett 
resultat kan röstkommandon styra TV 
och radioapparater, uppvärmning, 
lampor, etc.

Hittills har röststyrningsteknologi 
inom resebranschen varit centrerad på 
idén om hyper-individualisering 
Genom att implementera röststyrda 
smarta nav i hotellrummen kan gästerna 
lättare justera de olika rumsfunktionerna, 

inklusive uppvärmning, luftkonditioner-
ing, belysning och andra funktioner.

Tidigare har gäster ofta varit tvungna att 
förlita sig på informationspärmen för att 
hitta information, till exempel telefon-
nummer till taxi eller en vägbeskrivning 
till en attraktion i närheten. Internet och 
den utbredda förekomsten av smart-
phones hjälpte till att ändra det, men 
röststyrningstekniken har tagit det 
ytterligare ett steg. Nu kan rese- och 
turistinformation fås helt enkelt genom 
att ställa en fråga utan att gästen 
behöver lämna sitt rum eller hem. 
Informationen kan erhållas i realtid, den 
är alltid aktuell och kan baseras på plats. 
Vägbeskrivningar, restider och annan 
information är mer exakt än mänsklig 
kunskap.

Slutligen kan resebranschen också 
använda sig av röststyrningsteknologi för 
mer allmänna kundtjänständamål. Detta 
kan göra det möjligt för en gäst att 
schemalägga väckning, beställa rumser-
vice eller fler handdukar – bara genom 
att prata med sitt smarta nav –utan köer 
eller förseningar och utan att behöva gå 
ner till receptionen. Röststyrda smarta 
nav kan också synkroniseras med 
restaurangbokning, elektroniska gym- 

kortsystem och andra hotelltjänster, 
vilket gör dem enklare och snabbare att 
komma åt.

Utmaningen ligger i integritet
En av utmaningarna är att skydda kun- 
dernas integritet. De flesta röststyrda 
enheterna är konstruerade för att 
ständigt lyssna efter uppvakningskom-
mandon, och i många fall spelas konver-
sionen in och lagras. Detta må vara ett 
mindre bekymmer i hemmet, men kan bli 
problematisk i ett mer offentligt sam-
manhang, om kunden inte ”äger” själva 
apparaten som tillhandahåller gräns-
snittet för interaktionen.

Det finns emellertid ett antal lösningar 
som kan hjälpa till att minska kundernas 
oro och öka användningen. Tjänsten 
Alexa for Hospitality tar till exempel bort 
alla inspelade interaktioner automatiskt 
en gång om dagen. Dessutom är det 
viktigt att de använda enheterna enkelt 
kan stängas av, och för vissa hotell kan 
det bästa alternativet vara att låta 
gästerna välja bort röststyrnings-
alternativ helt, om de så önskar.

T
jä

n
st

en
 A

le
xa

 f
o

r 
H

o
sp

it
al

it
y 

ill
u

st
ra

ti
o

n 
/F

o
rm

fa
rm

en



8

Text- och röststyrda tjänster gör resandet smidigare för de 
digitala resenärerna, vilket hjälper till att förbättra 
kundupplevelsen. 
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Relevans för besöksnäringen av

Komplexa reseprodukter har ännu ingen 
nämnvärd andel av online-omsättningen 
genom röststyrda sökmaskiner, eftersom 
resekomponenterna kräver användarens 
utvärdering i mycket större utsträckning, 

än ”enkla” produkter som näsdukar eller 
mineralvatten. Just under hösten 2019 
testar Google sin nya röstbokningstjänst 
Book on Google (Källa: D-Edge).

Voice services

Röststyrda tjänster, men även textstyrda 
AI-lösningar – som chattbots, gör resan-
det smidigare genom att öka individual-
iseringen och effektivisera andra tjänster. 

Röststyrningen påverkar olika kompo-
nenter av den digitala kundresan och går 
att använda i nästan alla delar (drömma, 
planera, boka, uppleva och till en viss del 
minnas) dock med olika grader av 
effektivitet. Det är mest användarens vana 
vid att använda röststyrning som avgör 
hur detta påverkar olika delar av kundre-
san. 

Vissa användare föredrar att använda sig 
av röststyrning i hemmet t.ex. med sin 
Google Assistant för t.ex. informationsin-
hämtning, men skulle eventuellt dra sig 
för att genomföra ett köp via Siri-applika-
tionen i sin smartphone. 

Röststyrning behöver något 
att söka efter 
Alla funktioner för röststyrning behöver 
en form av sökmekanism för inhämtning 
av information för att generera svar 
(=sökresultat). Amazons Alexa t.ex. 
använder både befälsalgoritmer (s.k 
”skills”: som t.ex. ”spela låt X”, ”när går 
nästa buss till X”), där den lär sig utföra 
kommandon och sökalgoritmer för 
Amazons e-handelsplattform. Detta 
innebär att det måste finnas en produkt 
att söka efter inom Amazons plattform, 
(eller inom Google för Google Home), så 
att svaren levereras till användaren 
(genom sökalgoritmer eller s.k. 
knowledge maps).

Detta ökar kraven på att naturturism-
företagare finns sökbara online, men 
också att deras produkter är 
bokningsbara online, och rätt 
strukturerade (se nästa sida: Knowledge 
Graphs).
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Knowledge Graphs /
Semantic Web
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En Knowledge Graph är ett sätt att 
översätta mänsklig kunskap så att  
maskiner förstår
En Knowledge Graph visar en samling 
sammanlänkade beskrivningar av 
enheter – verkliga objekt, händelser, 
situationer eller abstrakta begrepp – där 
beskrivningarna har en formell struktur 

som gör att både människor och datorer 
kan behandla dem på ett effektivt och 
otvetydigt sätt.

Enhetsbeskrivningarna hänger ihop och 
bildar ett nätverk, där varje enhet 
representerar en del av beskrivningen. 

Förenklat sagt börjar man med att 
definiera huvudbegreppen för ett ämne 
(t.ex. ”Icehotel” eller ”Hundspann”) som 
noder/knutpunkter i ett nätverk och 
förhållandena mellan dessa begrepp och 
underbegrepp som linjer i en graf. 

Denna graf fungerar som ett arkiv av 
informationskomponenter som kan 
tolkas helt oberoende av den använd-
ande processen (mänsklig hjärna genom 
ett användargränssnitt – sökmotor, 
röststyrning, eller en helt maskindriven 
process/AI).

Resebranschens nytta av 
Knowledge Graph
Inom resebranschen lär applikationen 
och integrationen av informationen 
som tillhandhålls i strukturen av en 
Knowledge Graph vara det ultimata 
sättet att tillhandahålla högkvalitativ
data som är sökbar, analyserbar och 
användbar både för kunden och 
naturturismföretagaren.

Semantic Web är en metod för 
maskiner att förstå innebörden 
(semantiken) i informationen som 
finns på webben
Som en del av Semantic Web och dess 
applikationer är Knowledge Graphs inte 
enbart ett sätt för Google att samla in 
och presentera relevant data, om ett 
ämne en användare söker sig till i 
sökmotorn, även om just Google, 
Amazon och Facebook är dom bäst 
kända exemplen av Knowledge Graphs. 

Begreppet Semantisk Webb beskriver 
metoder och teknik för att möjliggöra 
för maskiner att förstå innebörden 
(semantiken) i informationen som finns 
på webben. 

Medan “www” är en standard 
för att presentera (sammanlänkade) 
dokument så går den semantiska 
webben längre och standardiserar även 
hur man uttrycker data och kunskap. 
(Källa: Wikipedia).

Knowledge Graph
Noder/knutpunkter i grafen bildar ett sammanhang som hänger ihop och bildar ett nätverk, där 
varje knod/knutpunkt representerar en beskrivning av just den enheten. Detta kan förstås av både 
människor och maskiner. Noden/Knutpunten kan vara kopplad till vilket sammanhang som helst. 
Större noder (som begreppet ”person”) kommer att ha miljarder kopplingar och specifika noder 
(som hundspann) kommer att ha färre kopplingar. 

Person

Hundspann

Stad

Hotell

ICEHOTEL 

Kiruna

Destination

Aktivitet
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Vi går mer mot ett internet med Open data, det vill säga att all digital 
information är tillgänglig utan inskränkningar (t ex i form av 
immaterialrättsliga hinder som upphovsrätt och patent). I besöks-
näringen märks detta tydligast när en regions hela turistiska utbud 
finns online samtidigt som den digitala resenären söker information i 
planerings- eller upplevelsefasen. 

Open data inom turism

Gör all information tillgänglig
När den digitala resenären söker informa-
tion i planerings-  eller upplevelsefasen 
är det viktigt att t ex vägbeskriv-
ningar och öppettider är uppdaterade 
och aktuella. Det är också viktigt att alla 
aktörer i en region finns representerade i 
en sökning så att goda jämförelser kan 
göras av resenären innan och under 
resan.

Potentialen för en destination, region och 
land ligger i att kunna attrahera alla typer 
av resenärer som söker information 
online. Givetvis i kombination med den 
bästa upplevelsen vid själva besöket. 
Den digitala resenärens helhets-
upplevelse påverkas av den tillgängliga 
digitala informationen innan och under 
resan.

Det är extra viktigt när målgruppen inte 
talar destinationens språk, att strukturen  
av information är uppbyggd på seman-
tiska webb-komponenter så att lokala 
variationer som väder, årstider, avvikel-

ser, helgdagar, visas på ett relevant sätt. 
Fungerar detta och relevant information 
finns tillgänglig så förhöjs den totala 
upplevelsen för resenären. Här ligger 
länderna i Norden och särskilt Sverige 
redan i framkant, och mycket av informa-
tionen inom den offentliga och privata 
sektorn finns redan tillgänglig. Exempel-
vis är Nationalparkers öppettider, regler i 
samhället, busstidtabeller m m mer eller 
mindre redan digitaliserade. Det som 
saknas i ett Open Data-sammanhang är 
kategoriseringen av denna datan enligt 
Schema.org-modellen för att kunna sätta 
denna informationen i ett bredare 
sammanhang (t.ex. Knowledge Graphs).

Motverka överinformation 
Open Data – som koncept – är inte nytt, 
men har på grund av sin komplexitet inte 
gjort någon större inverkan inom besöks-
näringen. Mängden av information som 
översvämmar informationssajter leder 
istället till en allt större s.k. Content- 
Shock, där all information som produc-
eras helt enkelt överväldigar 

konsumenten. En lösning är då inte att 
producera mer innehåll utan fokusera på 
att öka kvalitén av innehållet, med tydligt 
fokus på strategisk användning av datan 
och semantisk definition. Detta är 
naturligtvis lättare sagt än gjort, efter-
som upplägget och byggandet av 
dataunderlaget ofta delegeras till lokala 
organisationer utan direktiv eller struktur 
för dataunderlaget. Avsaknad av homo-
genitet, aktualitet, kompatibilitet eller 
språköversättningar leder ofta till 
frustration när informationen ska dis-
tribueras och marknadsföras. 

Hur fungerar Open Data?
Open data, sammanlänkad med Know-
ledge Graphs, kan göras tillgänglig för 
resenärerna genom att lägga till attribut 
i schema (en gemensamt standardiserad 
”vokabulär”) som sökmotorer förstår. En 
intern sökmotor med denna information 
blir “semantisk” och Naturturismföre-
tagaren behöver inte uppdatera eller 
sammanställa denna information själva.

Schema.org är en oberoende intresse-
organisation som försöker skapa en 
gemensam vokabulär för framtidens 
datastrukturer. Med vokabulär menas i 
detta fall kategoriseringar av informa-
tionen som finns tillgänglig för att skapa 
en bibliotek av definitioner som underlät-
tar anknytningen och tolkningen av 
noder inom en Knowledge Graph.
(Wordlift, Schema.org)
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2016 påbörjades ett projekt i Tyskland med syfte att skapa tydliga 
underlag för Knowledge Graphs inom turistnäringen. Den stora 
utmaningen ansågs redan då vara att olika repositorier (Datasilon) för 
information inte kunde användas i alla Knowledge Graphs och 
marknadsföring, eftersom dess struktur och underlag inte var lagrat 
med ett gemensam syfte (Tourismuszukunft 2018).  

”DACH-KG” – Tyskland, 
Österrike och Schweiz 

Ett exempel på Knowledge Graph

Tre huvudsakliga grunder för DACH-KGs 
stora satsning: 

1. Turistnäringens- och destinations-
marknadsföringens försök att ”möblera 
om solstolarna på Titanic”, genom att 
skapa nya digitala informationsplattfor-
mar, gjordes utan att först säkerställa att 
dessa plattformar nådde målgruppen. De 
“nya vägarna” som de digitala resenä- 
rerna använde sig av, som t ex IoT/
Röststyrning och andra kommunikations-
portaler, gjorde det allt svårare att få 
fram sin information till kunden om 
underlaget inte var rätt strukturerat.

2. Politikernas krav att bemöta utman-
ingen med Open data.

3. Behovet av decentraliserade data-
strukturer (Linked Open Data / Linked 

Open Cloud) för att säkerställa hanter-
ingen och spridningen av data för nya 
informationsleder och distributionsvägar 
inom turismen. För att dra nytta av den 
växande artificiella intelligensen måste 
destinationerna med sitt turistiska utbud 
vara förståelig och tolkningsbar. Det 
mest praktiska sättet att göra det är 
genom Linked Open Data. 

Som svar på dessa problem definierades 
följande områden som viktigast att 
bearbeta:
–  Skapa ett gemensamt underlag och 

standard enligt Schema.org för 
upphandling av tjänster kring lagring 
och bearbetning av data.

–  Standardisering av alla dataaspekter 
med syfte och fokus på turistnäring 
enligt Schema.orgs så kallade 

 ”vokabulär”.

–  Gemensamt lobbyarbete inom turist-
näring och politik för att skapa en 
bättre förståelse för alla aktörers roll 
och påverkan.

DACH-KG är ett löpande projekt –  
ett referensprojekt – inom turismen i 
tysktalande länder som regionala 
närings- och DMO-partners redan har 
påbörjat. Finansiering för detta arbete 
kommer delvis ur EU-stödfonder och 
delvis ur överregionala samarbeten 
t.ex. Alpine Space. Den tyska nationella 
turistorganisationen Deutsche Zentrale 
für Tourismus ger turismbranschen 
ytterligare en impuls inom open data- 
arbetet. Från november 2019 finns en 
kunskapsplattform tillgänglig på internet, 
www.open-data-germany.org. Plattfor-
men erbjuder hjälp vid frågor på temat 
open data. 
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Knowledge Graphs / 
Semantic Web / 
Open data
En viktig grundsten i skapandet av ett dataunderlag till Knowledge 
Graphs är hur metadatan på den egna hemsidan, eller i en Social 
media plattform, är strukturerad. Destinationen behöver också vara 
geokodad (dvs platsdefinierad).  Processen behöver också vara 
anpassad för att enkelt lotsa den digitala resenären vidare från 
planeringsfasen till att faktiskt boka resan och upplevelserna på 
destinationen.

Dessa komponenter är fundamentala 
faktorer när en närvaro byggs online och 
för hur effektivt denna fungerar för de 
syften naturturismföretagare efterlyser.
 
Det pågår en rad parallella utvecklings-
projekt inom Open Data som har till syfte 
att möjliggöra utökade Knowledge 
Graphs (dvs funktionaliteter utanför 
ramverket). Det är stora bolag, såsom 
Google och Amazon, som använder 
Knowledge Graphs i ett kommersiellt 
syfte för sina plattformar.

I och med att Open Data berör många 
aspekter som enskilda näringsidkare eller 
producenter av data och innehåll inte kan 
hantera utan tydliga strukturer och 
vägledning, skulle en av de framtida 
funktionerna för en nationell turistorgani-

sation vara att ansöka och samordna 
resurser från olika nationella och euro-
peiska fonder för att samordna och 
genomföra detta arbetet på att nationell 
eller även internationellt plan (inom en 
större region såsom Skandinavien). 
 
Bemästra Open Data
Open Data har ingen specifik plats inom 
den digitala kundresan men är egentligen 
ett alternativ för att hantera volymen av 
data och information. Det handlar om att 
skapa ett underlag för Knowledge 
Graphs, progressiva Webbappar och 
röststyrning för att på så sätt tillhand-
ahålla högkvalitativ data med aktuell 
information.

Användningen av Knowledge Graphs kan 
främst göra nytta i Drömma- och i 

Planeringsfasen men även i Upplevelse-
fasen i den digitala kundresan. Informa-
tion blir tillgänglig, sökbar och anpassad 
för resenären. I vardagen sker detta idag 
oftast när resenärer söker öppettider och 
vägbeskrivningar till sin destination, eller 
när resenärer söker information kring sitt 
resmål om t. ex. aktiviteter eller boenden 
och får relevant information som kan 
vara direkt eller indirekt kopplat till 
sökningen.

Ett framtidsscenario:
Res med smarta assistenter
Med tanke på att hyper-individualiserings- 
trenden förstärks så efterfrågas också 
skräddasydda erbjudanden. En smart 
assistent är då ett naturligt svar på 
resenärens efterfrågan. Enligt en studie 
av GDI Gottlieb Duttweiler Institute 2019  
”Out and About With Smart Assistants 
– A scenario for travelling in the future” 
kommer smarta assistenter sannolikt att 
forma turismen under det kommande 
decenniet minst lika mycket som smart- 
phones har gjort under det senaste 
decenniet. 

I rapporten skiljer man på “centralise-
rade-smarta-assistenter” som rese-
assistenten Localixo.com där olika 
användare kan använda samma tjänst 
och “decentraliserade assistenter” som 
snips.ai, som är en hel applikation där all 
data tas från olika plattformar och stan- 
nar hos den enskilde användaren. 

Digitala assistenter behöver tillgång till 
data, varför just Open Data-ansatsen 

verkar mest lovande. Eftersom 
marknaden för smarta assistenter ännu 
inte har delats upp bland några få stora 
spelare kan vi med hjälp av Open Data 
undvika att vara beroende av enstaka 
distributionsplattformar. 

Open Data gör världen synlig för alla 
maskiner. Detta i sin tur gör att varje 
kund kan använda denna information på 
ett sätt som är bäst lämpat för dem. 
Detta är viktigt för till exempel data-
skydd.

Ett exempel tagen från trendrapporten 
”Out and About With Smart Assistants 
– A scenario for travelling in the future” 
(GDI Gottlieb Duttweiler Institute 2019) 
beskrivs på nästa sida hur kundresan 
med hjälp av en digital assistent kan se 
ut. Exemplet ger läsaren djup förståelse 
kring vart vi kan vara på väg.

Hur allt hänger ihop
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Källa: GDI Gottlieb Duttweiler Institute 2019. Trendrapporten ”Out and About With Smart Assistants – A scenario for travelling in the future” som Gottlieb Duttweiler Institute gjorde för konferensen av regionala turismledare från Schweiz (RDK) 2019 ger läsaren djup 
förståelse kring vart vi kan vara på väg. https://www.gdi.ch/en/publications/studies-books/out-and-about-smart-assistants 
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Progressiva webbapplikationer (PWA) är terminologin för 
applikationer som beter sig som nedladdade appar men är egentligen 
länkade hemsidor. Exempelvis är appen Google Trips nu PWA Google 
Travel. Augmented Reality tar resor och upplevelser till en ny nivå när 
teknik kombineras med informationssök.

Progressive Web Apps /
Augmented Reality 

Fördelar med progressiva 
webbapplikationer
–  Förbättrad kundupplevelse 
 (design, prestanda).
– Anpassar sig till skärmen. 
–  Betydligt mindre kostnader och 

uppdateringar tillämpas direkt (utan 
att behöva laddas ner).

–  Progressiva webbapplikationer är 
tillgängliga från en URL som gör att 
allt innehåll som skapats för en 
progressiv webbapp kan indexeras 
från sökmotorerna. 

–  Ökad konvertering – aktivera 
push-aviseringar.

Hur kan besöksnäringen dra 
nytta av progressiva 
webbapplikationer?
I den digitala kundresan kommer 
progressiva webbapplikationer kunna 
påverka alla delar i den digitala resan 
men mest i planerings- och boknings-

fasen, eftersom dessa faser ofta inne-
håller mer direktkontakt mellan köparen 
och produktägaren. Den här interak-
tionen skapar ett större engagemang hos 
båda parter.

Här finns en stor potential för att kombin-
era innehåll och teknologi för att på så 
sätt nå ut maximalt (t. ex inom Aug-
mented Reality).

Augmented Reality
Augmented Reality grundas i ”gamifica-
tion”, eller spelifiering på svenska. Man 
lägger till en digital nivå på en redan 
existerande upplevelse som filmas med 
mobil eller surfplatta. Ett exempel på 
detta är Pokémon Go, där spelare 
använder sina mobila enheter för att jaga 
virtuella figurer som placeras av applika-
tionen i verkliga miljöer. Listan av 
destinationer som skapas inom applika-
tionen är brett, men spelet har en liten 
effekt på resande (Womply, 2018).

Hur kan besöksnäringen dra 
nytta av Augmented Reality?
Resor och upplevelser hör till produkter 
där kunder söker mycket information 
innan de bokar. AR är ett ypperligt sätt 
att skapa en brygga mellan Planerings- 
och Upplevelsefasen i den digitala 
kundresan.

AR-teknologin är relativt prisvärd i 
produktion och kräver enbart en smart-
phone eller surfplatta, vilket ökar sprid-
ningspotentialen. Teknologin kan vara till 
nytta om det digitala innehållet anpassas 
till flera behov, dvs information och bak-
grund om det besökaren tittar på, med 
syfte att kombinera upplevelsen med 
nyttig fakta och information.

En resenär kan t.ex. peka sin smartphone 
mot ett landmärke och omedelbart få 
information om historiken, kringliggande 
sevärdheter eller andra upplevelser. Här 
finns en rad möjligheter för producenten 
av AR-applikation att möta kunden i 
inspirations-, planerings och boknings-
fasen.  

Genom att välja hur pass underhållande, 
informativ eller säljande applikationen 
ska vara (eller vilken kombination av 
dessa) erbjuder AR både möjlighet till 
konvertering av kunder i planeringsfasen 
till köpare, och merförsäljning till kunder 
i Upplevelsefasen.

När avgränsningar kring tematiskt urval 
och regional spridning görs, bör man ta 
hänsyn till målgruppens beteende och 
behov. En för nischad applikation 
kommer inte medföra en bred spridning 
och användning, och en för bred och 
allmän applikation kommer inte vara 
relevant för målgruppen. (Revfine, 2018)

Sist men inte minst är det viktigt att 
påpeka att marknadsföring av AR-
Applikationer som användarna ska 
ladda ner på sin telefon eller surfplatta 
är minst lika komplext som att 
marknadsföra precis den produkt som 
applikationen är byggd för. Här har 
redan nya teknologer som progressiva 
webbapplikationer (PWA) tagit ett stort 
kliv framåt för att öka spridningen och 
användningen av applikationen utan att 
användaren behöver göra en installation 
på sin mobil eller surfplatta. 
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Att använda sig av Virtual Reality i sin marknadsföring kan vara ett 
nytt sätt att visa upp sin destination eller dela den upplevelse som 
säljs eftersom destinationen/upplevelsen genom VR blir väldigt 
verklighetstrogen. 

Virtual Reality

VR har ökat drastiskt de senaste åren 
och går hand i hand med att dataspels- 
företagen har tagit till sig VR-trenden 
som ett sätt att förbättra själva 
spelupplevelsen. 

Det gör att fler har VR-glasögon i 
hemmet idag jämfört för bara 2 år sedan. 

Ett Virtual Reality-filmklipp kan vara ett 
ypperligt sätt att dela med sig av relevant 
innehåll som återspeglar upplevelsen på 
plats. (Källa: Regiondo).

Hur kan besöksnäringen dra 
nytta av VR? 
Effekten av VR blir mest påtaglig i det 
tidiga skedet av den digitala kundresan, 
dvs under dröm- och planeringsfasen där 
kunden kan få idéer och inspiration. Här 
kan VR vara till hjälp för att ge svar på 
kundens frågor kring upplevelsens 
karaktär samt att öka motivationen att 
verkligen boka en resa till destinationen/
upplevelsen.

Dock ska det påpekas att även om 
tillväxten ökar inom användningen av 
VR, så säljs det enbart ca 3-5 miljoner 
enheter per år. Marknaden för dessa 
produkter inom dataspel är betydligt 
större än för andra applikationer (såsom 
resor, utbildning eller medicin), vilket 
innebär att VR-glasögon inte köps 
primärt för konsumtion av marknads-
föringsinformation, utan för andra 
ändamål som spel.
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Blockchain kan beskrivas som en typ av register, eller en lista över 
digitala poster, där transaktioner registreras anonymt och permanent. 
Det används idag främst inom betal- och datahantering.

Blockchain

Rent teknisk kan Blockchain beskrivas 
som en typ av register, eller en lista över 
digitala poster, där transaktioner 
registreras anonymt och permanent. 
Posterna, eller ”block”, i databasen är 
säkrade med hjälp av kryptografi och när 
information har registrerats i block- 
chainen kan datan inte ändras.

Blockchain-teknologin är decentraliserad, 
vilket betyder att information inte lagras 
på en enda plats. Detta förhindrar 
manipulation av data och gör all 
information transparent. Registret delas 
av många människor i ett nätverk, vilket 
ger ytterligare säkerhetsfördelar, 
eftersom det inte finns någon central 
punkt som blir sårbar. 

Inom hotell- och resebranschen finns det 
två områden där Blockchain påverkar:
1.  Enklare, säkrare och billigare 

ekonomiska transaktioner mellan 
kunden och produktägaren. 

2.  Bättre och snabbare disponering av 
produkter och inventarier inom 
distributionen 

Exempel på Blockchain
Tyska TUI använder sig av Blockchain-
teknologin inom sitt ”Bed Swap” pro-
gram för att snabbt och enkelt kunna 
anpassa distributionen av överkapacitet 
till rätt marknad. 

I Skandinavien har Nordic Choice börjat 
experimentera med Blockchain i 
distributionssyfte. Man använder 
teknologin inom B2C-försäljning som ett 
huvudlager av produkter (rum, 
möteslokaler) som anslutna leverantörer 
kan få tillgång till, boka och betala. Likt 
en väldigt avancerat Channel Manager 
kan så alla produkter mycket snabbt 
göras tillgängliga till en öppen marknad 
och på så vis kringgå etablerade 
distributionsaktörer (online resebyråer/
researrangörer, Meta...).

Hur kan besöksnäringen dra 
nytta av Blockchain? 
Teknologin är för närvarande under 
utredning för resebranschen, men har stor 
potential för att förenkla distributions-
leden och därmed minska kostnader samt 
att öka och förbättra tillgängligheten av 
produkter och priser till större marknader. 

Inom den digitala kundresan kommer 
Blockchain kunna påverka och förenkla 
både Bokningsfasen och Upplevelse-
fasen, om och när distributionen av 
produkter förenklas, eller affärsrela-
tionen mellan produktägaren och köpa- 
ren sker utanför traditionella betalvägar 
(kreditkort) i samband med virtuella 
valutor.
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Syftet med API (Application Program Interface) är att möjliggöra 
tillgången till data från olika program, mjukvaror eller applikationer, 
utan att behöva ett specialutvecklat gränssnitt (interface) mellan två 
databaser.

Kopplingar till 
distributions-
plattformar / APIer

Ett av de nya modeorden inom olika 
teknologiska lösningar och plattformar är 
huruvida det tillhandahålls en API 
(Application Program Interface). 

Idén är baserad på att standardiserade 
och definierade datafält kan hämtas från, 
eller delas mellan, två databaser. Här 
finns det skillnader mellan s.k. SOAP-
API:er och REST-API:er. Det som skiljer 
dem åt är upplägg och snabbhet, där 
REST-API:er anses vara den mest 
effektiva och snabbaste för hantering av 
större datavolymer. 

Många teknologiaktörer skyltar idag med 
att en API finns tillgänglig och ger 
intrycket av att integrationen mellan 
skilda teknologiplattformar är enkel och 
snabb att genomföra. Det beror på om 
informationen ska hämtas från en 

databas, genom en API, eller om infor-
mation ska överföras till en databas. 
Beroende på syftet med integrationen 
och vilken data som ska lämnas ifrån 
eller hämtas, finns det vissa begränsnin-
gar i hur öppet den (standardiserade) 
datan går att byta. 

Vissa Online Travel Agencies (OTA: 
online resebyrå/researrangör) ålägger att 
deras ”öppna API” ska ta emot datan i 
bestämda format och vissa fall krävs det 
att leverantören behöver licensera sig för 
att få åtkomst till deras databas. Detta 
med syfte att skydda kvalitén och 
integriteten av datan och databasen.

Hur kan besöksnäringen dra 
nytta av API:er?
Även om en API möjliggör och 
underlättar att koppla ihop olika 
teknologiplattformar, så är det viktigt att 
först undersöka vilka funktionaliteter från 
det ena systemet som går att överföra 
via en API till den kopplade parten.

Så även om t.ex. ett Channel 
Management-verktyg säger sig ha en 
öppen API behöver detta inte automa- 
tiskt betyda att alla distributionsplatt-
formar (som t.ex. OTA:er) tillåter tillgång 
av just denna Channel Manager till sina 
databaser. Det är därför viktigt att 
säkerställa, under upphandlingen av 
teknologilösningar, vilka kopplingar 
mellan olika teknologileverantörer som 
finns och vilka som är möjliga tack vare 
en API.

Många av de stora distributions-
plattformarna har redan definierat hur 
datasträngar ska överföras och kräver att 
leverantören väljer exakta datafält och 
format för överföring av datan utan att ta 
hänsyn till funktion och format av datan i 
den levererande partens applikation. 
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Utvecklingen hänger ihop, då Open Data har en direkt påverkan på 
Knowledge Graphs som i sin tur påverkar röststyrning. Sen kommer
Augmented Reality dra mycket nytta av progressiva 
webbapplikationer. 

Summering 

Det är lika viktig att skapa rätt underlag 
för sin digitala distribution genom SEO 
(Search Engine Optimization: sökbarhet), 
som att vara bokningsbar online, som att 
marknadsföra sig via sociala media. Att 
vara delningsbar via taggar är också 
viktigt, så det gäller för alla naturturism-
företag att skapa det rätta underlaget för 
att kunna möta kundens beteende.

Eftersom det inte är produktägaren eller 
marknadsföraren som styr hur informa-
tionen sprids är en anpassning mot 
plattformar, och hur intressenten 
använder dessa plattformar, lika relevant 
som budskapet eller innehållet.

Teknologiförändringen sker kontinuerligt 
och beror både på ett behov att förenkla 
datastrukturer, och dess kompatibilitet 
med syfte att öka och förenkla använd-
ning av datan, som att ge användaren 
nya portaler och möjligheter att kunna 
nyttja information. 

Utvecklingen sker inte separat utan i ett 
samband där en utveckling påverkar 
nästa. Till exempel har Open Data en 
direkt påverkan på Knowledge Graphs 
som i sin tur påverkar underlaget för 
röststyrning. 

Exemplet om Augmented Reality 
kommer i sin tur kunna dra mycket nytta 
av progressiva webbapplikationer 
eftersom distributionen av själva applika-
tionen förenklas. 

Det är därför viktigt för produktägare och 
marknadsförare att veta vilka grundläg-
gande förändringar som sker för att 
kunna skapa de bästa förutsättningarna 
för att kunna dra nytta av framtidens 
tekniska utveckling.
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