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Utifrån Agenda 2030 har Visit Sweden i 
samverkan med aktörer i besöksnäringen 
behov av att utveckla planer för att vara 
klimatneutrala i linje med det svenska 
klimatmålet. 

Från årsskiftet 2020/21 är Visit Sweden 
Medlem i GSTC (Global Sustainable Tourism 
Council). De är en organisation som hanterar 
GSTC-kriterierna, dvs de globala standarder 
som finns för hållbar resa och turism, därtill 
tillhandahåller de en internationell ackred-
itering för certifieringsorgan för hållbar 
turism. Medlemsskapet är viktigt för det 
fortsatta arbetet.

Visit Sweden arbetar med målet att Sverige 
ska vara topp tio bland Europas mest 
eftersökta hållbara länder att besöka.  

I den här rapporten beskrivs olika slutsatser 
om det hållbara resmålet Sverige ur ett 

internationellt perspektiv. Slutsatserna 
visar en god grund för Visit Sweden och 
andra aktörer inom besöksnäringen att stå 
på, inför det fortsatta arbetet: 

• Sveriges varumärke kopplat till hållbar-
het står sig starkt internationellt. Detta är 
en stor fördel för Sverige när många 
länder allt mer prioriterar hållbarhet  i 
sin marknadsföring.

• Resmålet Sverige kan och bör dra nytta av 
den starka bilden av det hållbara Sverige 
som finns och förstärka den ytterligare i 
syfte att öka attraktiviteten och med-
vetandegöra hållbara val hos resenärer.

• Hållbart resande är en förutsättning och 
ett mervärde, men för majoriteten är det 
inte en drivkraft vid val av resmål. 

 Därför är det intressant och viktigt för 
aktörer inom besöksnäringen att vara med 

och möta och motivera målgruppen att 
göra medvetna val.

• Flera konsumenttrender driver på 
utvecklingen inom hållbarhet och 
naturturism. Här har Sverige stora 
möjligheter och en tydlig profil ska 
fortsätta kommuniceras, lättillgängliga 
upplevelser behöver finnas. 

• Nyfikna upptäckare är en målgrupp som 
är väl matchad mot ett erbjudande om ett 
hållbart resmål. 

I sista avsnittet beskriver vi på vilka olika 
sätt vi tillsammans kan berätta om vårt 
hållbara resmål och det vi erbjuder. 

Tillsammans har vi möjligheter att 
aktivt arbeta mot de globala målen så 
att potentiella besökare känner sig trygga 
med att destinationsmarknadsföringen av 

det hållbara resmålet Sverige, håller vad 
den lovar. Potentialen är stor och gör vi det 
här nu så står vi rustade inför framtiden.

Ta gärna del av Visit Swedens övriga 
rapporter på: 
corporate.visitsweden.com/kunskap  
om du vill fördjupa dig i frågor kring bland 
annat målgrupper, marknader och trender.  

Med önskan om en intressant och 
inspirerande läsning. 

Visit Sweden, 
Maj 2021

En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, 
sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, 
miljöns och lokalsamhällets behov

Visit Swedens och Tillväxtverkets gemensamma definition av hållbar besöksnäring. 
Den grundar sig i FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

”
”

Inledning
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Varumärket Sverige är 
starkt och står även för 
hållbarhet  
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Sverige står sig 
bra internationellt
Sverige ligger högt upp i en rad undersökningar, som kontinuerligt 
rankar uppfattningen om olika länder internationellt. När ett land 
betraktas som en tillförlitlig internationell aktör, är det även mer 
sannolikt att man köper det landets produkter, besöker eller investerar 
i landet och gärna interagerar med landets befolkning och det är bra 
för Sverige.

Sverige ligger på plats nio av 50 länder i 
2020 års Nation Brands IndexSM1. Sverige 
rankas genomgående högt i frågor som rör 
samhällsstyre, export, befolkning och 
förmåga att attrahera investeringar och 
talang. 

Omvärlden har generellt sett en positiv 
uppfattning om Sveriges arbete med 
mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämp-
ning och hållbarhetsfrågor. Inom turism 
listas Sverige som världens 14:e starkaste 
destination. 

Många länder delar också uppfattningen 
att Sverige är ett bra land att bo och leva i, 
mycket tack vare att det svenska samhället 
anses ha en hög jämlikhet och god livs-
kvalitet.  

I Nation Brands Index 2020 framkommer 
även att bland världens befolkning anses 

“skydda miljön och naturresurserna” vara den 
viktigaste globala frågan framöver och 
Sverige ses som ett av de länder man tror 
kan göra det bästa jobbet för att tackla 
denna viktiga fråga. 

Sverige toppar Sustainable Development 
Index 2020 som handlar om hur väl landet 
uppfyller FN:s globala miljömål Agenda 
20302. 

Sverige ligger på första plats i Global 
Sustainable Competitiveness Index 20203, 
där rankas hur väl olika länder lyckats skapa 
en hållbar tillväxt (socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt). Sveriges starkaste område 
handlar om landets förmåga att skapa 
tillväxt genom innovation och affärer på den 
globala marknaden.   

Sverige ligger på plats sju av 191 undersökta 
länder i ATTAs senaste Adventure Tourism 

Development Index4 (ATDI). ATDI mäter 
utvecklingen av ”Adventure Tourism” i ett 
land. Indexet ska på så sätt ger underlag till
vad en destination t ex ska utveckla för att 
på bästa sätt ta emot adventure travelers, 
genom att utvärdera vad de är bra och 
mindre bra på idag.

Inom hållbar turism ligger Sverige på en 
11:e plats av 140 länder i The Travel and 
Tourism Competitiveness Index 20195.
I detta index handlar hållbar turism om 
landets stringens och efterföljande av lagar 
och regler samt variabler som bedömer 
situationen i vattendrag, skogsresurser och 
det marina livet. Med tanke på konsekven-
serna av själva turismen mäts även i vilken 
utsträckning besöksnäringen utvecklas på 
ett hållbart sätt.  

Sverige rankas även som den mest hållbara 
destinationen i världen enligt Euromonitor 

 

Internationals Sustainable Travel Index6 

som bedömer 99 länder på sju olika 
hållbarhetsområden.  

Slutsats:

Olika rankingar visar att Sveriges 
varumärke kopplat till hållbarhet står 
sig starkt internationellt. 

När fler internationella resmål 
marknadsför sig som hållbara har 
Sverige ett bra utgångsläge.

Varumärket Sverige 
Sofi

a Sabel/Im
agebank.sw

eden.se

TWOOD (Textile Wood) är ett nytt innovativt material baserat på textilavfall, tillverkat med en unik återvinningsteknik från 
Textilhögskolan vid Borås universitet. Det skapar ett hållbart och estetiskt material, hårt som trä.
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Den globala resenärens 
bild av Sverige  
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Vad tycker 
De globala 
resenärerna?
Visit Sweden fokuserar internationellt på målgruppen De globala 
resenärerna och enligt Visit Swedens undersökning – bilden av Sverige 
som land och destination7 – har denna målgrupp en positiv bild av 
Sverige och landet som semestermål. 

Den globala resenärens bild av Sverige

Att Sverige är vackert och har en unik orörd 
natur är Den globala resenärens starkaste 
association till landet. Äkthet – naturligt 
och okonstlat, öppenhet och frihet, en 
hälsosam livsstil, hållbarhet, modernt och 
omtänksamhet och vänlighet rankas nästan 
lika högt. Resmålet Sverige anses också vara 
tryggt, säkert och gästvänligt. 

Den bild av Sverige som främst påverkar 
lusten att resa hit på semester, är att Sverige 
är ett resmål där det finns mycket att se och 
göra runtom i landet. Sverige erbjuder 
intressanta utomhusupplevelser under 
barmarkssäsongen, är värt pengar det kostar 
att semestra där, erbjuder intressanta 
kulturella sevärdheter och besöksmål samt 
har ett spännande mat- och dryckesutbud. 
Det är andra attribut än hållbarhet som 
driver intresset att besöka Sverige.

Sverige är relevant som ett land för ”semes-
ter och hållbara naturupplevelser”: Sverige 
placerar sig på andra plats, slaget bara av 

Norge. Andraplatsen är en förbättring från en 
fjärdeplats 2018. Uppföljningsmätningen8 
visade att intresset för att resa till Sverige 
på semester – för att uppleva naturen –  är 
stark och stabil, nio av tio vill uppleva 
naturen under en Sverigesemester. 

Måltidsupplevelser har blivit ett sätt att resa 
och Visit Swedens undersökning om Sveriges 
position som mat- och dryckesdestination9 
visar bl a att attribut som ”bra vegansk eller 
vegetarisk mat”, ”hälsosam mat och dryck“ 
samt ”naturnära matupplevelser” driver 
intresset för att resa till landet i allt högre 
grad. Dvs associationer där Sverige har en 
god position blir allt viktigare som drivkraft.  

Även Visit Swedens undersökningar om 
Sverige som land för design, mode och 
arkitektur10 visar att Sverige har en god 
position inom hållbarhetsområdet och 
förknippas i hög grad med attribut som 
”hållbarhet”, ”socialt ansvar”, ”jämlikhet” 
och ”miljövänlig”. 

Vacker natur & omgivning

Äkthet

Öppenhet och frihet

En hälsosam livsstil

ModerntHållbarhet

Omtänksamhet och vänlighet

Unik orörd natur - 
tillgänglig för alla

Naturligt och okonstlat

Ett tryggt & säkert resmål
Mycket att se & göra Bra storstadsupplevelser

Erbjuder utomhusupplevelser 
vår, sommar & höst

Intressanta kulturella 
sevärdheter och besöksmål En gästvänlig region

Lätt att resa till

De främsta associationerna till Sverige som land:

De främst associationerna till Sverige som semesterdestination:
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Hur står sig 
Sverige i 
konkurrensen?
I en undersökning som TCI Research genomfört, där man intervjuat 
resenärer efter deras semester i olika länder, så upplevs Sverige och 
de övriga nordiska länderna som mer hållbara än övriga Europa. 

Resenärernas upplevelser av Sverige och 
Norden sticker ut gentemot övriga Europa i 
de upplevelser som rör hållbarhet. 

Sverige är bättre på renhållning utanför 
städer och gästfrihet men vi ligger väldigt 
nära de övriga nordiska länderna i upplev-
elsen av rent vatten, renhållning i städerna, 
på stränderna, underhåll av historiska 
platser och kvaliteten på vårt hantverk. 

Men konkurrensen är tuff runt hållbarhetspo-
sitioneringen då många länder nu prioriterar 
hållbarhet och marknadsför det allt mer. 

En ökad konkurrens kan samtidigt inspirera 
och få oss i Sverige att satsa ännu mer på en 
hållbar besöksnäring. 

Resenärernas medvetenhet kommer också 
öka med ökad konkurrens och det leder till 
att de kommer efterfråga fler hållbara val.

Slutsats:

Sverige och Norden sticker ut gente-
mot övriga Europa i upplevelser som 
rör hållbarhet. Resmålet Sverige kan 
och bör dra nytta av och förstärka den 
starka bilden av det hållbara resmålet 
Sverige i syfte att öka attraktiviteten 
och medvetande göra hållbara val hos 
resenärer.

Den globala resenärens bild av Sverige
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TCI Research i Belgien intervjuar löpande personer som varit på semester i olika länder och de får svara på 
frågor om sin upplevelse av resmålet. 

Resenärernas upplevelse av hållbarhet11
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Efterfrågan på 
medvetna val och 
hållbar turism
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Människor 
kommer fortsätta 
vilja resa  

hälften en resa i det egna landet. I flera av 
de undersökta länderna ser vi en generell 
ökning av fler som planerar semester i det 
egna landet. Majoriteten bland svenskarna 
och den utländska gruppen (som planerar en 
resa i Sverige) tänker sig att resa i/till 
Sverige inom 2-4 månader, dvs juni-aug.

När ser vi då återhämtning 
till 2019 års nivåer? 
Prognoserna för när det internationella 
resandet bedöms vara tillbaka till 2019 års 
nivå är först 2023/2024. Sverige bedöms 
vara en av de mest uthålliga europeiska 
länder med stora möjligheter att konvertera 
till inhemsk resande. Svenskars resande 
bedöms vara tillbaka på 2019 års nivåer 
under 2022.14

Antalet internationella ankomster till olika delar av världen har mer 
än fördubblats de senaste 20 åren och 2019 blev det tionde året i rad 
med global tillväxt. Europa är världens mest besökta region och både 
2018 och 2019 gick drygt hälften av världens turistankomster till, 
och inom, Europa.

Trots rådande pandemi så handlar dagens 
osäkerhet mest om när det kommer vända 
och i vilken takt. Reslusten är stark och 
turism ses som en bransch med mycket stark 
förmåga att göra anpassningar och 
återkomma. 

Efterfrågan på resor förväntas vara fortsatt 
stor och öka så snart pandemin är under 
kontroll. En undersökning från maj 202012 

visar att åtta av 10 tyskar tycker det är av stor 
vikt att kunna resa fritt och fem av 10 svarar 
att semester är avgörande för lycka och 
välmående.  

Enligt Visit Swedens Resebarometern i april 
202113 planerar eller överväger 65% en resa, 
vilket är en ökning med ca 10%-enheter 
sedan januari. Av dessa planerar drygt 

Besöksnäringen har stora möjligheter att 
snabbt komma tillbaka när pandemin är 
under kontroll genom vaccin och olika sätt 
att minska risken för smittspridning. Bakom 
denna prognos ligger insikten om en stark 
reslust och att den globala utvecklingen går 
mot en bättre levnadsstandard. 

Efterfrågan på medvetna val och hållbar turism

Slutsats: 

Resandet kommer att återgå till 
tidigare nivåer. Med ökat resande 
följer en ökad konkurrens mellan 
resmål som idag har en hållbarhets-
profil och med nya resmål som har 
ambitionen att ta en position som 
hållbart resmål.

+1,1%1 5 ökning av antalet 
utländska gästnätter 
(2018-2019). 

Utländska gästnätter i Sverige:

prognostiserad ökning 
i genomsnitt per år. 
Från ca 14 miljoner 
ankomster 2019 till 
prognostiserat ca 
19,7 miljoner 2030. 

Norge och Tyskland 
stod 2019 för flest antal 
utländska gästnätter i 
Sverige.  

+46,5% 

+3,1% 

16 ökning av antalet 
utländska gästnätter 
(2008-2019). 

17
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Hållbarhet och 
medvetna val i 
semesterresande är
viktigt i framtiden 
Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en lång-
sammare livstakt - kommer att bli mer populärt. Att välja relativt out-
forskade platser på landsbygden att semestra på, framför bebyggda 
områden, förstärks också av COVID-1918.

Pandemin har ytterligare ökat på sambandet 
mellan engagemanget för vårt klimat och 
vår individuella hälsa – vilket leder till en 
ökad efterfrågan på hållbara resor19. 

Den här ökade medvetenheten och intresset 
för hållbara alternativ påverkar resor och 
semesterupplevelser. Enligt Adventure 
Travel Trade Association kommer bara de 
destinationer som har en solid och hållbar 
framtidsplan förbli konkurrenskraftiga. 

Naturturism, en naturlig del inom hållbar 
turism, har sett en ökad efterfrågan under 
senare år och är ett av de snabbast växande 
segmenten inom turismnäringen enligt 
olika källor20.  

Visit Swedens målgrupp Naturfokuserade 
nyfikna upptäckare är till skillnad mot förr 

inte bara ute efter naturupplevelser, utan har 
ambitionen att välja leverantörer och resmål 
som prioriterar hållbarhet21 (mars 2020).

Pandemin har påverkat resebranschen och det 
finns tecken på att krisen gjort att efterfrågan 
på hälsosamma, autentiska, trygga, säkra och 
hållbara upplevelser ökat. Många ser det 
totala stoppet för resandet som en unik chans 
att starta om med hållbarheten i fokus. 

Några exempel på det är: 

1. Visitas initiativ “Safe to visit”. 

2. UNWTO nya vision för hållbar turism, 
vars mål är att understödja utveckling 
och implementering av en återuppbygg-
nadsplan som bidrar till att nå Sustaina-
ble Development Goals (SDGs) och 
Parisavtalet.   

3. Flygets ”3xS för återuppbyggnad”: Safety, 
Sanitization and Sustainability.  

4. De digitala plattformarna erbjuder idag 
fler möjligheter; Google Maps visar mer 
miljövänliga rutter22 som standard val 
och Momondo lanserade 2020 ”Minst 
CO2” - där man kan se vilket av sina 
sökalternativ som genererar minst CO2. 

5. Region Västerbotten satsar på att utveckla 
sin lokala turism så att företagen blir mer 
bokningsbara online och kommer igång 
med sitt hållbarhetsarbete.23 

6. Tillväxtverket erbjuder stöd i olika 
åtgärder för besöksnäringsföretag som 
behöver marknadsföra sig mot nya mål- 
grupper eller hållbarhetscertifiera sin 
verksamhet.24 

7. Swedish Welcome är en kvalitets- och 
hållbarhetsmetod som används inom 
flera regioner i landet 25, bland annat 

 av Smålands turism.26

8. Turistrådet Västsverige Hållbarhets-
 klivet27 samt Sverige – Norden – Världen28.

Sammanfattningsvis finns det ett starkt ökat 
intresse och en medvetenhet för hållbarhet 
– vad gäller miljö, hälsa, mångfald i arter, 
ekonomiskt hållbara samhällen och hållbar 
livsstil. Företrädare för besöksnäringen 
menar att hållbar turism är en grundlägg-
ande förutsättning för att branschen överhu-
vudtaget ska kunna fortleva och växa.29 

Framgångsrik turism bygger på att besökare 
kan uppleva en annan plats och att ha det bra 
där. Då krävs att destinationen kan möta det 
behovet och erbjuda en hållbar vistelse med 
hög kvalitet i boende, miljö och upplevelser. 

Slutsats: 

Hållbart resande är efterfrågat. Då 
krävs det att besöksnäringens aktörer 
kan möta behovet och erbjuda en 
holistisk hållbar vistelse i alla delar; 
boende, måltider, transport och 
aktiviteter.

 

Efterfrågan på medvetna val och hållbar turism
Lennart Pittja/Im

agebank.sw
eden.se

Sápmi Nature Camp, småskalig ekoturism mitt i världsarvet Laponia. 
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Hållbarhet ett 
mervärde men 
inte en drivkraft 
I Visit Swedens Målgruppsanalys säger sig många globala resenärer30 

vara miljömedvetna, c:a 41% svarar att de ofta tar etiska eller miljö-
mässiga hänsyn när de fattar beslut, men endast 21% tar miljöhänsyn 
vid val av semesterresmål.

Ytterligare 23% säger att de kommer att göra 
det i framtiden. Hållbarhetsaspekter är 
alltså inte en avgörande drivkraft för val av 
semesterdestination. Bland De yngre 
globala resenärerna är andelen störst av de 
som säger sig ta hänsyn till miljö och etik i 
sina val och vi ser även en tendens till att 
miljöaspekten blivit allt viktigare över tid 
vid jämförelser 2013-2018.   

Detta påverkar besöksnäringen, men trots att 
vi ser en ökad efterfrågan på hållbara 
resealternativ och på information om hur 
researrangörer arbetar med hållbarhet så är 
inte hållbarhet, hållbara destinationer och 
hållbara hotell en reseanledning. Det är 

först på 11 plats som ”Hållbar med minimal 
påverkan” kommer när man frågar vilka 
attribut kunder uppskattar mest från en 
reseorganisation.   

I en liknande undersökning genomförd i 
Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, 
Norge och Sverige hamnar ”gröna lösningar 
och hållbarhet” på runt 20:e plats som 
resemotiv bland respondenterna. Dvs få 
turister svarar att ”gröna lösningar och 
hållbarhet” var avgörande för deras val av 
resmål utomlands. ”Avkoppling och rekrea-
tion” och ”valuta för pengarna” är å andra 
sidan avgörande.31 

Efterfrågan på medvetna val och hållbar turism

Även om hållbarhet för de allra flesta 
resenärer ännu inte är en drivkraft, så blir 
det ett mervärde och en konkurrensfördel. 
Undersökningar visar också att det ofta är de 
yngre som är mer intresserade och väljer 
semester utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Med insikten om att en hållbar besöksnäring 
är en förutsättning för en långsiktigt 
framgångsrik turism, är det intressant och 
viktigt för aktörer inom besöksnäringen att 
vara med och möta och driva på denna 
utveckling.

SLUTSATS: 

Hållbart resande är en förutsättning 
och ett mervärde för vår målgrupp, 
men för majoriteten inte en drivkraft. 

Viktigt för aktörer inom besöks-
näringen att vara med och möta och 
motivera målgruppen att göra med-
vetna val.

Vilka attribut uppskattar dina kunder 
mest från din reseorganisation? Världen USA Kina Tyskland Storbritannien

1. Säker och trygg destination 60% 56% 58% 56% 70%

2. Autentiska och lokala upplevelser 52% 64% 58% 63% 70%

3. Värde för pengar 55% 56% 63% 50% 58%

4. Unika reseupplevelser 51% 52% 68% 47% 48%

5. Djupdykning i kulturen 40% 44% 47% 38% 45%

6. Djupdykning i naturen 29% 28% 32% 31% 39%

7. Vila och avkoppling 35% 36% 32% 44% 39% 

8. Kurerande och personliga upplevelser 41% 40% 32% 38% 36%

9. Ge tillbaka och res med ett större syfte 30% 36% 37% 34% 33%

10. Äventyr 25% 28% 42% 22% 30%

11. Hållbar med minimal påverkan 35% 24% 32% 28% 21%

12. Holistiskt välbefinnande 20% 20% 5% 19% 15%

13. Digital detox 11% 16% 11% 16% 12%

I en undersökning genomförd av Euromonitor april 202032 svarar 35% att deras kunder värderar ”hållbara 
erbjudanden med minimal påverkan”.  
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Konsumenttrender 
påverkar hållbar turism 
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Fyra trender som 
påverkar den 
hållbara turismen
Drivande bakom alla konsumenttrender ligger utvecklingen av männi-
skors levnadsvillkor; som ökad medellivslängd med bibehållen hälsa 
och möjlighet till ett fortsatt aktivt liv, en generellt högre levnads-
standard, en ökad urbanisering samt en teknikutveckling. 

De är alla faktorer som påverkar efterfrågan 
på turism. Dessa faktorer alstrar ”energi” och 
genererar förändrade konsumentkrav på 
produkter, service och upplevelser33. Med den 
ökade urbaniseringen globalt växer ett starkt 
behov fram hos människor att fly stadslivet 
och återupptäcka naturen och landsbygden. 

Detta kan vara en möjlighet för besöksnärin-
gen i Sverige, förutsatt att bekvämlighet och 
komfort utanför städer motsvarar förväntnin-
garna hos resenären.   

Diskussioner om hållbarhet har fullkomligen 
exploderat under senare år. Redan innan 
pandemin kunde vi se att resenärer, invester-
are och övriga intressenter ägnat allt mer 
uppmärksamhet åt hur reseindustrin hanterar 
hållbarhetsfrågorna34. Till exempel annonse-

rade IATA i november 2019 i en ny kampanj 
för att svara upp mot ”flygskam”. Kampanjen 
lanserades under våren 2020 och förklarar 
vad flygindustrin gör samt vad resenären kan 
göra för att minska sina utsläpp och klimat-
påverkan35.  

Dessa fyra trender ser vi kan påverka den 
hållbara turismen: 

1. Pragmatiskt grön – företagens 
ansvar kontra det egna ansvaret  
Samtidigt som konsumenter blir mer 
medvetna om hållbarhetsaspekter, så ökar 
också förväntningarna på att företag och 
organisationer i större utsträckning tar på 
sig ansvaret för att se till att deras erbju-
dande är hållbart. Helst ska företag och 
varumärken kunna erbjuda attraktiva produk-

ter och erbjudanden – ur ett hållbarhetspers-
pektiv – utan att konsumenten behöver göra 
avkall på pris, kvalitet, utseende eller andra 
attribut som ger mervärde.36 Sannolikt 
baseras dessa förväntningar på insikten om 
att de stora insatserna måste göras på 
grundläggande nivå hos företagen för att få 
stor effekt, samt att den enskilda individen 
ofta inte har den insikt och kunskap som 
krävs för att avgöra vad som är hållbart.   

Trots det pragmatiska förhållningssättet där 
företagens ansvar tas för givet, finns även ett 
visst ökat intresse för ”eko-tracking”, där 
konsumenten kan följa sitt egna personliga 
avtryck37. Ett exempel är det svenska 
fintech-bolaget Doconomy som erbjuder 
tjänster för att inspirera till förändrat 
beteende och påvisa hur livsstilen påverkar 

klimatet. De erbjuder till exempel ett 
kreditkort med en koldioxidgräns och där 
varje transaktion följs utifrån dess koldioxid-
avtryck.   

År 2020 startade Wien ett pilotprojekt som 
heter Culture Token som ska stimulera 
klimatvänligt beteende. Lokalbefolkning 
och besökare hämtar en app som upptäcker 
om de går, cyklar eller använder kollek-
tivtrafik. Appen beräknar sedan användarens 
individuella koldioxidavtryck och belönar 
dem därefter. För varje 20 kg sparad CO2 får 
användaren en poäng. Poängen kan sedan 
lösas in på kulturinstitutioner över hela 
staden.38

Konsumenttrender påverkar hållbar turism 
M

artin Edström
/Im

agebank.sw
eden.se
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2. Mera ”vi” och mindre ”jag”   
Vi ser även en ökad längtan efter solidaritet 
och ett vi-samhälle. Det nya grundläggande 
behovet kallas ”Resonans” och bakom det 
döljer sig en önskan efter genuina upplevel-
ser som också efter resan ger ett bestående 
intryck. Resor blir ett nytt värde för den 
personliga utvecklingen – man vill bli rörd. 

Detta leder turistnäringen tillbaka till deras 
kärnverksamhet: Gästfrihet – som ett vänligt 
erbjudande av livskvalitet och framgångs-
rika relationer.39

Människor är idag mer medvetna om relation-
erna till människorna, naturen och allt runt 
omkring. Det som idag ser ut att vara en 
nischtrend kommer i framtiden vara ett krav 
från merparten av resenärerna. Hållbarhet är 
en naturlig del i vi-samhället som växer.  

3. Längtan till naturen och 
äkta upplevelser i en alltmer 
stressad värld   
Redan 2009 uppmärksammade ETOUR i 
rapporten Turism i natur40 att vi törstar mer 
efter äkta upplevelser - en motreaktion till 
stressad vardag med ökad konsumtion och 
slit-och-släng-mentalitet. Denna trend har 
ökat de senaste 10 åren. 

Naturens positiva effekter på vår hälsa 
kommuniceras mer och naturen får en än 
starkare roll och en förnyad roll i människans 
liv.41 ”Äkthet” uppstår när besökaren får chans 
att komma nära i mötet med naturen, 
lokalbefolkningen och den lokala kulturen. 

Mötet ger en djupare känsla av förändrad inre 
riktning och att man lärt sig något nytt. Även 
mer begränsade möten kan kännas som stora 

upplevelser. Detta har även en stark koppling 
till resonansturismen ovan, människans läng-
tan efter solidaritet och samhälle – resor som 
personlig utveckling.   

Ett förnyat intresse för naturen lockar även 
konsumenter utomhus för att öka sin fysiska 
och mentala hälsa, bygga samhällen och 
skydda miljön. Varumärken har möjlighet att 
dra nytta av detta och hjälpa konsumenter att 
komma närmare naturen – för en dag eller 
hela livet. 

Globalt anser 63% av Naturfokuserade 
nyfikna upptäckare att utomhusaktiviteter är 
mycket värdefulla för deras välmående. För 
45% av målgruppen är det svårt att rensa 
tankarna och koncentrera sig på nuet42, men 
intrycken i naturen ger återhämtning och kan 
vara en välkommen lösning.   

4. Det lokala lockar  
Konsumenter ser till varumärken med lokal 
förankring för att stödja sitt samhälle, för att 
känna sig bättre kopplade till sina rötter och 
i en strävan efter hållbarhet. Företag upp- 
manas att vädja till konsumenter genom 
lokala produkter och upplevelser som känns 
autentiska och äkta.   

Detta bekräftas utifrån en ny studie från 
Foresight Factory där 64% av Naturfokuse-
rade nyfikna upptäckare anger att de åker på 
semester för att uppleva den autentiska 
kulturen på en annan plats, en ökning med 
4% jämfört 2018.43

Pandemin driver ytterligare 
på utvecklingen   
Pandemin har hjälpt digitaliseringen på 
traven och de optimistiska experterna tror på 
en återbyggnad med större hänsyn till 
samhällens och miljöns hållbarhet, medan de 
pessimistiska experterna är oroade för att 
kortsiktiga beslut kommer att tas för att få 
igång hjulen igen. Men totalt sett tycks 
konsumenterna gå mot ökad hållbarhet, t ex 
nämns ökat fokus på hållbarhet, hälsa, 

familjen, arbetsförhållanden, närområdet och 
lokalproducerat och ekologiska produkter.

En global undersökning från McKinsey i 14 
länder44 visar att nästan 2 av 3 respondenter 
vill att regeringar prioriterar insatser som 
motverkar klimatförändringar i återhämtnin-
gen efter Covid-19 och det pågår ett stort 
antal initiativ för att undvika den pessimis-
tiska vägen.   

Förväntningarna växer på att företag och 
regeringar ska ta sitt ansvar och se till att de 
val man som konsument kan göra är hållbara. 

Konsumenten vill gärna hitta hållbara 
produkter och erbjudanden, utan att behöva 
göra avkall på t ex kvalitet, utseende och 
pris. Trender som ligger nära hållbarhet 
växer sig starkare, t ex att spendera mer tid i 
naturen, att komma bort från stress och 
trängsel och att uppleva det lokala och 
autentiska.  

Den teknologiska utvecklingen hjälper 
konsumenter och resenärer att fatta bättre 
beslut utifrån hållbarhetsaspekter genom att 
t.ex. redovisa CO2-utsläpp för olika val och 
erbjuda bra alternativ och pandemin trycker 
på i samma riktning.  

Stefan Berg/Im
agebank.sw

eden.se

Slutsats: 

Flera konsumenttrender driver på 
utvecklingen inom hållbarhet och 
naturturism. 

Här har Sverige stora möjligheter 
och en tydlig profil som ska fortsätta 
kommuniceras, i kombination med 
lättillgängliga upplevelser.  
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Nyfikna upptäckare 
matchar det hållbara 
resmålet Sverige 
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Resmålet Sverige-
en stor potential
Utifrån De globala resenärerna med Sverigeintresse är 26 miljoner 
Nyfikna upptäckare45. Av dem uppger hälften att de kommer att ha 
miljöhänsyn, eller redan har det, när de väljer semestermål.

De nyfikna upptäckarna är den målgrupp som 
är mest intresserade av hållbara semester-
upplevelser. De har en stor nyfikenhet på 
svensk kultur och livsstil samt vill se och 
göra så mycket som möjligt på sin Sverige-
semester. De vill gärna besöka både städer 
och landsbygd. De är aktiva och intresserade 
av allt svenskt och det är därför de väljer att 
resa till Sverige.  

Nyfikna upptäckare finns i alla åldersgrup-
per och i lite högre utsträckning bland 
kvinnor än bland män. De gillar överrasknin-
gar, nya upplevelser och tycker att det är 
viktigt att göra många olika saker under sin 
semester, men de vill också hinna med att 
ha roligt och koppla av. 

Familjen är viktigast
Från målgruppsanalysen vet vi att nyfikna 
upptäckarens starkaste värderingar är att 
familjen är viktigast i livet, att behandla 
varandra lika och att ta hand om naturen. 
Att ta hand om naturen ligger tre av fyra 
varmt om hjärtat. När det gäller resebe-

teende anger knappt hälften att de tar 
hänsyn till miljön vid val av semesterres-
mål, eller kommer att göra det.  

Av de som redan tar miljöhänsyn eller 
kommer att ta, stämmer 94% in på att de 
väljer lokala initiativ (aktiviteter, restau-
ranger, boende, affärer) som ägs och drivs av 
människorna som bor på orten, följt av 
lokalproducerad och ekologisk mat (89%) 
och boende som antingen har ett genom-
gående miljötänk eller som är miljö-
certifierade (88%).

Att viljan är starkare än handlingen bekräf-
tas även från en studie som genomfördes 
inom naturturismprogrammet46 under mars 
2020. Denna studie indikerar att målgrup-
pen har stora ambitioner för framtiden. Att i 
högre grad välja leverantörer och resmål som 
prioriterar hållbarhet uppvisar de två största 
skillnader mellan hur Nyfikna upptäckare 
har agerat under senaste semesterresan och 
hur de vill agera framåt.  

Smaka på traditionell lokal mat och 
göra hållbara enkla aktiviteter
Att smaka på traditionell lokal mat och 
dryck, att gå eller ta cykeln under semestern 
och besöka lokala livsmedelsmarknader är 
de hållbara aktiviteterna nyfikna upptäckare 
har utnyttjat mest under senaste semesterre-
san (cirka hälften). En av fem angav att de 
har valt en leverantör och/eller en region där 
hållbarhet har hög prioritet. På frågan vilka 
av dessa möjligheter eller erbjudanden vill 
du använda för framtida semesterresor svarar 
en av tre att de vill välja en leverantör och/
eller en region där hållbarhet har hög 
prioritet. 

Nyfikna upptäckare har en stor poten-
tial för ett hållbart erbjudande
Nyfikna upptäckare en målgrupp som är väl 
matchad mot ett erbjudande om ett hållbart 

resmål, de har breda intressen och vill göra 
många olika saker på en Sverigeresa – detta 
gör det lättare att bredda säsonger och 
geografiska områden för besöket. De vill 
uppleva det lokala och det genuina vilket 
ofta är en förutsättning för hållbara erbjudan-
den. Målgruppen utgör en stor potential för 
svensk hållbar turism då de redan är nyfikna 
på Sverige och den svenska livsstilen. 

Slutsats: 

Nyfikna upptäckare är en målgrupp 
som är väl matchad mot ett erbjudande 
om hållbara upplevelser.

Nyfikna upptäckare matchar det hållbara resmålet Sverige

1 av 4 säger ”Ja, det 
ska jag (i framtiden)”

1 av 5 säger 
”Ja, det gör jag redan”

Hälften ”nej” 
eller ”vet inte”

Tar du hänsyn till miljön
När du skall välja semesterresemål, 
tar du då hänsyn till miljön?

Ja, jag kommer att ta 
miljöhänsyn i framtiden, 

men har inte gjort det hittills

Ja, jag tar miljöhänsyn redan 
och kommer fortsätta ha en påverkan

på mina val av semesterresemål

Nej, miljöhänsyn har inte och 
kommer inte att ha någon påverkan 

på mina val av semsterresemål

Jag känner inte till vilken 
nivå av miljöhänsyn som mina 

semesterresemål har

Jag har ingen kunskap 
inom detta område

25%

22%

22%

17%

6%

2018 – DGR med Sverigeintresse, 
drivkraftssegment Nyfikna upptäckare.
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Om hållbarhet 
som mervärde, 
inte som primär 
drivkraft
Målgruppen nyfikna upptäckare tar ofta beslut utifrån miljömässiga 
eller etiska faktorer47 och vill ha en bra semester. 

Februari 2020 genomförde Visit Sweden en 
undersökning med fokusgrupper i Hamburg, 
Tyskland, och New York USA48. Det som blev 
tydligt var att hållbarhet var positivt och 
attraktivt för många men inte en reseanled-
ning. Det kom fram att hållbarhet även kan 
förknippas med tråkigt, uppoffring och 
styrning, dvs motsatsen till vad målgruppen 
önskar sig på sin semester. Dessutom kan 
man tolka in ”dyrt” i ”hållbart”. 

Att resa är i en mening inte hållbart till att 
börja med, hävdar vissa. Men de är nyfikna 
på världen och vill utforska den. Det är 
därmed snarare den givande upplevelsen av 
en semester som står i fokus när destina-
tionen väljs.   

Idén om att behöva tänka på hållbarhet när 
man är på semester kan till och med orsaka 
irritation, då det är ännu ett ansvar att bära 

när man bara vill koppla av. Andra känner att 
trycket från deras medvetna barn kanske 
läggs på dem, men det är ännu inte på den 
nivå att det faktiskt skulle styra valet.  

Hållbarhet är ett stort begrepp och uppfatt-
ningen om vad det är kan skilja sig åt. 
Studien lyfter även vikten av att hållbar-
heten tydliggörs, till exempel genom att 
ställa den svenska hållbara livsstilen än 
mer i skyltfönstret, genom att lyfta det 
lustfyllda i hållbarhet, använda andra 
begrepp som ”att ta hand om” och ekoturism 
i stället för ordet hållbarhet, och inkludera 
även drivkrafter som meditera, stänga av, gå 
på retreat så att det ger mervärde för 
resenären och långsiktigt även status i att ta 
ansvar för vår värld.   

Nyfikna upptäckare matchar det hållbara resmålet Sverige
Tove Freiij/Im

agebank.sw
eden.se
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Berätta om det hållbara 
resmålet Sverige och 
erbjudandet 
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Använd Sveriges 
starka position 
Den ökade medvetenhet och intresset kring hållbarhet påverkar besöks-
näringen. Resenärer efterfrågar hållbara alternativ och mer information 
om hur researrangörer arbetar med hållbarhet. 

Även om hållbarhet för de allra flesta 
resenärer ännu inte är en drivkraft, så blir 
det ett mervärde och en konkurrensfördel för 
i Sverige. Tillsammans med insikten om att 
en hållbar besöksnäring är en förutsättning 
för en långsiktigt framgångsrik turism, är 
det intressant och viktigt att vara med, möta 
och driva på denna utveckling. 

Använd Sveriges starka position 
inom hållbarhet 
Sverige som hållbart resmål står sig starkt 
i ett stort antal globala undersökningar 
inom hållbarhet. Dra nytta av positionen 
för att fortsätta bygga och stärka bilden av 
Sverige som ett attraktivt och hållbart land 
och resmål. 

Berätta om Sveriges unika och orörda natur 
varsamt, visa på våra värderingar och det i 
Sverige som är äkta, naturligt, hållbart, 
öppet och fritt. Informera om vår allemans-
rätt och lär ut det vi tycker är naturligt men 

för resenärer är exotiskt. Det enkla kan vara 
det rätta ur många aspekter. 

Stärk det hållbara produktutbudet på 
ett trovärdigt sätt
Konsumenternas förväntningarna växer på att 
företag och regeringar ska ta sitt ansvar och 
se till att de val man som konsument kan 
göra är hållbara. 

Önskan är att hitta, ur hållbarhetsperspektiv, 
attraktiva produkter och erbjudanden, utan att 
behöva göra avkall på pris, kvalitet, utseende 
eller andra attribut som ger mervärde. Bygg 
utbudet på trender som att spendera mer tid i 
naturen, att komma bort från stress och 
trängsel och att uppleva det lokala och 
autentiska. De ligger ofta nära vad som 
uppfattas och är långsiktigt hållbart. 

Ett exempel är att handla lokala produkter, 
anställa personal på orten så stödjer du 
närsamhället och undviker transporter.  

Precis som digitalisering fått sig en skjuts 
under 2020, förväntas även den teknologiska 
utvecklingen framåt hjälpa konsumenter och 
resenärer att fatta bättre beslut utifrån 
hållbarhetsaspekter, t ex genom att redovisa 
CO2-utsläpp för olika val och erbjuda bra 
alternativ.   

Verktyg i hållbarhetsarbetet 
Till hjälp för ett arbete mot en mer hållbar 
verksamhet och näring, finns det sen 10-15 
år tillbaka ett stort antal certifieringar, 
märkningar, uppföljningssystem och 
standarder. Deras syfte är framför allt att 
säkra ökad kvalitet för hållbarhet inom 
besöksnäringen. 

I en kartläggning kan vi konstatera att det 
finns totalt 42 olika verktyg som skulle 
kunna användas av företag för att säkra 
ökad kvalitet för hållbarhet inom besök-
snäringen i Sverige. Exempel är Swedish 
Welcome, Svanen, Naturens Bästa, Green 
Key, KRAV, STFs Hållbarhetslöfte, Väster-
botten Experience och Turistrådet Väst-
sveriges satsning Hållbarhetsklivet.  

Läs mer om de olika verktygen på Tillväxt-
verkets hemsida »

Berätta om det hållbara resmålet Sverige och erbjudandet 
Agnes M

altesdotter/Im
agebank.sw

eden.se

Utomhusmatlagning med Catxalot, som är en del av Turistrådet Västsveriges satsning Hållbarhetsklivet.
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Vänd dig till 
gruppen Nyfikna 
upptäckare 
Vi ser att Nyfikna upptäckare är en målgrupp som är väl matchad 
mot ett erbjudande om ett hållbart resmål. De har breda intressen och 
vill göra många olika saker på en Sverigeresa. 

De vill uppleva det lokala och det genuina, 
vilket ofta är en förutsättning för hållbara 
erbjudanden. De har en potential att sprida 
och påverka även bredare målgrupper med 
sina val och åsikter. Gruppen Nyfikna 
upptäckarna är många och nyfikna på 
Sverige och den svenska livsstilen, här finns 
ett stort intresse och en stor potential.  

Vi kan dock även konstatera att konkurrensen 
är hård. Många länder prioriterar hållbarhet 
starkt och marknadsför det allt mer. Se det 
som inspiration och sparring till en mer 
hållbar besöksnäring och en ännu större 
medvetenhet och attraktivitet av hållbara 
val hos resenärerna.  

Kommunicera hållbarhet på rätt sätt  
Budskap och positionering behöver noga 
anpassas till målgruppen. Lyft alla de 
attraktiva aspekterna av hållbara val och 
överbrygga de eventuella barriärer som 
finns genom att förstå målgruppen och 
deras behov vid en semesterresa.  

Hållbarhet är ett brett och komplext område 
och det finns en potential i att minska 
resenärens klimatförvirring och ge dem 
tydlig information och vägledning. Samti-
digt är det extra viktigt att inom ett område 
som hållbarhet, som handlar mycket om 
etik och omtanke, undvika det som brukar 
kallas greenwashing. Hållbarhetsinitiativ 

måste vara genuina, transparanta och 
verkligen göra skillnad. 

Gör det enkelt att börja 
Det är lätt att fastna i att arbetet känns svårt, 
då det kan falla tillbaka på dig om du lovat 
mer än vad du kan hålla. Börja litet och ta 
ställning kring små, enkla saker och öka 
efterhand. Få anställda, kollegor, samarbets-
partners med på resan så kan ni tillsammans 
utvecklas i dessa frågor. Det viktiga är att ni 
är trovärdiga, dvs gör det ni säger. 

Hållbarhetsinitiativ måste kännas och vara 
på riktigt, dvs vara genuina, transparanta 

Berätta om det hållbara resmålet Sverige och erbjudandet

och göra skillnad. Därför är det bättre att 
göra lite men att göra det ordentligt.  

Tips för hållbar kommunikation:49 

Var försiktig med ordet ”sustainability”, var i stället tydlig med 
vad hållbarhet betyder för dig i din verksamhet. Ordet kan till 
och med ge negativa associationer (kopplas till dyrt) för val av 
semesterdestination. 

Handling betyder mer än fina ord, låt resenären uppleva 
hållbarhetsarbete på plats. Tänk dock på att de är där på sin 
semester och vill kanske fokusera på annat än källsortering och 
klimatsmarta val. Gör det enkelt att göra rätt. 

Hållbarhet är en komplex fråga som bör kommuniceras enkelt 
och personligt. Viktigt att lyfta fram de attraktiva aspekterna av 
hållbara val. 

Var alltid ärlig och transparent för att undvika greenwashing, 
dvs framhäv inte obetydliga miljöfrämjande insatser för att 
dölja mindre bra miljöval. Varumärken som lyckas väl med 
hållbarhetskommunikation förklarar VARFÖR de jobbar med 
hållbarhet.

#1

#2

#3

#4
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