
SAMMANFATTNING

MAT MED ETT 
SYFTE

• Hållbarhet blir en del av 
alla erbjudanden

• Vegomat växer och blir 
allt mer mainstream

FUNKTIONELL 
HÄLSA

• Mat som lösningen på 
alla problem

• Enkelhet och lagom blir 
samtidigt en 
konkurrensfördel

AUTENTISKA 
UPPLEVELSER

• Avslappnat på 
restaurangen – alla är 
välkomna

• Lokala och 
skräddarsydda 
upplevelser

EN DIGITAL 
VERKLIGHET

• Wearables och AR/VR 
skapar nya upplevelser

• Personalisering
• Digitalt OCH naturligt
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MAT MED ETT SYFTE: IMPLIKATIONER

Turismens och livsmedlens påverkan på såväl social som ekologisk hållbarhet 
uppmärksammas. Detta innebär att hållbara lösningar kommer att bli allt mer 
efterfrågade. Här finns goda möjligheter för Sverige eftersom att vi besitter det som 
efterfrågas. 

HÅLLBAR 
TURISM

SOCIAL 
HÅLLBARHET

MÖJLIGGÖR 
HÅLLBARA 
UPPLEVELSER 

VEGOMAT

Det finns en möjlighet i att lyfta fram frågor som jämställdhet och andra typer av social 
hållbarhet i samband med mat, områden där Sverige rankas högt.

Allt fler vill känna att man bidrar till någonting gott – även på semestern. Upplevelser 
som innebär att man lär sig någonting och samtidigt gör gott kommer att efterfrågas 
allt mer.

Vegetariskt är fortsatt viktigt då allt fler åtminstone vill äta mindre kött. Viktigt att 
anpassa erbjudanden efter detta. 



FUNKTIONELL HÄLSA: IMPLIKATIONER

Hälsa påverkar allt fler områden i våra liv och är vår tids stora statussymbol. Samtidigt 
ses svenskar som ett hälsosamt folk vilket innebär en möjlighet för resor med ett 
hälsosamt fokus.

HÄLSA ÄR 
ÖVERALLT

FUNKTIONS-
ÄTANDE

LAGOMHÄLSA

Funktionsätandet är den viktigaste hälsotrenden. Sverige förknippas redan idag med 
hälsa, vad har vi som går att visa upp i den här världen?

Samtidigt sker en förflyttning mot lagomhälsa när hälsofokuset blir ohälsosamt – här 
kan vi i Sverige visa vägen genom en mer avslappnad, hälsosam livsstil.



AUTENTISKA UPPLEVELSER: IMPLIKATIONER

Viktigt att komma ihåg att besökare vill ha story/minnesvärda upplevelser. Se 
ditt erbjudande som en upplevelse snarare än en produkt. 

Fortfarande populärt med de ÄKTA upplevelserna. Vi måste skapa 
upplevelser som sticker ut och känns genuina. 

En autentisk upplevelse eller erbjudande behöver inte följa gamla regler. Gör 
det det som är er ”grej” baserat på traditioner, och kombinera med vad ni 
själva tycker om. 

Det unika och outforskade blir mer värdefullt. Så länge man kan få uppleva 
någonting unikt, eller lära sig något nytt, är det okej att ta del av upplevelser i 
grupp. Gärna anpassat efter resenärers personliga behov och preferenser. 
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DIGITAL VERKLIGHET: IMPLIKATIONER

Teknik som AR och VR har länge setts som en fluga men även sådant som legat i lä kan 
revolutionera allt ifrån service och utbildningar till nya typer av upplevelser. Detta 
kommer framåt att påverka svensk besöksnäring.

Det visuella är avgörande – unga använder Youtube mer än Google och kräver 
intressant visuellt material för att bli engagerade. 

Det digitala och det naturliga är inget motsatsförhållande, snarare kompletterar de 
varandra. Med hjälp av ny teknik kan allt fler få tillgång till oförglömliga naturupplevelser 
och lära sig mer om maten de äter. 

Personalisering är viktigt inom alla områden. Det innebär högre förväntan på 
skräddarsydda upplevelser anpassade efter eget tycke och smak. 

FÖRSTÄRK & 
FÖRBÄTTRA 
UPPLEVELSEN

DET VISUELLA ÄR 
AVGÖRANDE

DIGITALT & 
NATURLIGT

PERSONALISERING


