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• Den här rapporten innehåller resultat från Visit 
Swedens målgruppsundersökning ”Målgrupps-
analysen 2021” 

• Varför intervjuar vi vår målgrupp om Sverige? 

– Syftet är att fånga något essentiellt om målgruppen som 
kan användas för att skapa framgång för Sverige som 
hjälper till så att Sverige blir ett av de mest eftersökta 
hållbara länderna att besöka

• På Visit Swedens Kunskapsbank 
(https://corporate.visitsweden.com/kunskap/) kan du 
hitta mer kunskap, bland annat landsprofiler, trender 
och fler publikationer om målgruppen

Jonas Forsberg/imagebank.sweden.se



Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se



Livssituation
Vilket av följande alternativ beskriver bäst din 
familjesituation?

Kön
Är du? 

Ålder
Hur gammal är du? 

21%

35%

23%

22%

20-32 year old

33-44 year old

45-56 year old

57-70 year old

3%

29%

67%

Särbo

Ensamstående

Sambo/gift/registrerat
partnerskap

Målgruppsprofil

47%

52%

Man

Kvinna

3%

25%

72%

Grundskola (eller
motsvarande äldre system)

Gymnasium eller
motsvarande

Högskola, universitet eller
motsvarande

Utbildningsnivå
Vilken är din högsta utbildning som du har genomfört?

Barn
Finns det i småbarn (0-5 år) i ditt hushåll? Hur många
personer under 18 år bor det i hushållet?

Inkomstförändring
Hur är ditt hushållets ekonomiska situation i dag jämfört med 
innan pandemin?

6%

12%

8%

23%

50%

Mycket bättre

Bättre

Min ekonomi är mycket
sämre

Min ekonomi är sämre

Samma

31%

18%
23%

27%

50%

Småbarn 0-5 år

Barn 6-18 år

Inga personer under 18 år

Målgruppsanalys 2021 (del 2), Visit Sweden/Mindshare, Länder: Storbritannien, År: 2021, Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse



Intresse
Vilka av nedanstående intressen har du?

Värderingar – Hänsyn till miljön ökat bl.a.
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om dig själv?

29%

46%

44%

52%

67%

61%

57%

64%

64%

74%

69%

83%

78%

73%

34%

45%

55%

62%

63%

64%

66%

74%

78%

79%

79%

80%

82%

85%

För mig är det viktigt att imponera på andra

Jag lever ett stressigt liv där tid är en bristvara

Jag fattar ofta beslut utifrån miljömässiga eller
etiska faktorer

För mig är det viktigt med ett brett och socialt liv

Jag gillar överraskningar och vill alltid prova nya
saker. Jag tycker att det är viktigt att hinna med…

Jag föredrar lokala produkter och varumärken

Träning en en viktig del av min livsstil

Jag värdesätter ett stillsamt liv utan en massa krav
och måsten

Att ha roligt är viktigt för mig. Jag gillar att unna
mig själv

För mig är det viktigt att ha en hälsosam livsstil

Det är väldigt viktigt för mig att hjälpa andra i min
närhet. Deras framgång är är något jag bryr mig…

Min familj är det viktigaste i livet för mig

För mig är det viktigt att alla i världen blir rättvist
behandlade. Jag tycker att alla ska ha samma…

Jag tycker verkligen på att folk borde bry sig mer
om naturen. Att värna om miljön är viktigt för mig

2021 - DGR med Sverigeintresse 2018 - DGR med Sverigeintresse

Värderingar och Intresse

OBS Målgruppsanalysen har inte som primärt syfte att vara jämförbart över 
tid (som det t ex är för Brand Trackingen där vi vill följa utvecklingen). Pga
ny leverantör, användning av andra onlinepaneler och förändrat 
frågeformulär (=ändrad kontext för respondenterna), så ska jämförelser 
mellan åren göras med försiktighet. 



50% 
känner sig stressad

Mest stressad känner sig 
åldersgruppen 33 -44 år: 60%

Målgruppsanalys 2021 (del1 & 2), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien,  Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.

31%

40%

40%

43%

44%

Att behöva hålla avstånd till andra och
inte kunna träffa t ex vänner och familj

Att inte kunna resa

Min eller min familjs ekonomiska
situation

Min psykiska hälsa till följd av pandemin

Begränsningar i min vardag pga av
pandemin

topp 5

Stressad? Vad är man stressad över?
3 av 5 bland Sverigeintresserade resenärer från Storbritannien känner sig stressade, mest pga. begränsningar i 

vardagen pga. pandemin, min psykiska hälsa och den ekonomiska situationen.



✓Uppleva nya städer och platser

✓Koppla av

✓Ha roligt

✓Njuta av god mat och dryck

✓Känna sig fri

Målgruppsanalys 2021 (del 2), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien, Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.



23%

25%

26%

30%

32%

36%

43%

45%

47%

47%

47%

60%

Platser utan någon annan i sikte /som känns helt för mig själv

Att utvecklas som människa genom att lära mig nya saker

Motion

Sömn

Att komma i kontakt med lokalbefolkningen/Känna gästfrihet

Min mentala hälsa

Den svenska livsstilen & kulturen

Närhet till naturen

Kvalitetstid med mitt resesällskap

Kvalitetstid för mig själv

Lokal hälsosam mat & dryck

Frisk luft

Andel som instämmer bland globala resenärer från UK

Vad ökar välbefinnandet för dig under en semesterresa till Sverige? 

Målgruppsanalys 2021 (del1), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien, Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.

Hur kan Sverige öka besökarens välbefinnande? 
1/3 säger att det är viktigt för dem att resan till Sverige ökar deras välbefinnande och många 

av dem tänker på den friska luften:



Nyfiken på Sverige
Vad av följande gör dig nyfiken på Sverige? 

Nyfiken på en semester i Sverige
Vilka av de du kryssat för skulle du vilja få veta mer om på en semester i
Sverige?

26%

27%

28%

28%

34%

36%

39%

45%

45%

52%

Mångfald och tolerans i samhället

Arbete- och boendeförhållanden

Work-Life balance

Jämlikheten i samhället

Invånarnas frihet, livskvalitet, tillit till samhället
och självförverkligande

Hälsosamma, aktiva levnadsvanor

Tillgänglig natur

Den naturnära livsstilen

Den svenska måltidskulturen

Det svenska kulturlivet

17%

17%

18%

20%

22%

23%

23%

24%

25%

28%

29%

32%

40%

47%

Mode

Inredningsdesign

Litteratur & film

Arbete- och boendeförhållanden

Mångfald och tolerans i samhället

Work-Life balance

Musik

Arkitektur

Jämlikheten i samhället

Hälsosamma, aktiva levnadsvanor

Invånarnas frihet, livskvalitet, tillit till…

Tillgänglig natur

Den naturnära livsstilen

Den svenska måltidskulturen

Målgruppsanalys 2021 (del1), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien, Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.

Vad inom den svenska livsstilen & kulturen intresserar?
2 av 5 säger att det är viktigt för dem att uppleva den svenska livsstilen och kulturen. Den svenska måltidskulturen, 

den naturnära livsstilen och tillgänglig natur toppar frågan om vad man skulle vilja veta mer om på en semester i 

Sverige. 



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

.

Trenden är att fler tar miljöhänsyn

67%

OBS Målgruppsanalysen har inte som primärt syfte att vara jämförbart över 
tid (som det t ex är för Brand Trackingen där vi vill följa utvecklingen). Pga
ny leverantör, användning av andra onlinepaneler och förändrat 
frågeformulär (=ändrad kontext för respondenterna), så ska jämförelser 
mellan åren göras med försiktighet. 



73% 
tycker det är enkelt att hitta
miljövänliga alternativ när de 
planerar en semesterresa

27% 
tycker inte att det är enkelt att hitta
miljövänliga alternativ när de 
planerar en semesterresa

Anders Tedeholm/imagebank.sweden.seMålgruppsanalys 2021 (del1), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien, Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.



✓Lokalproducerad och ekologisk mat

✓Att undvika överfulla platser

✓Kollektivtrafik

✓Cykel/elcykel eller går

✓Tåg före flyg om möjligt

Fråga: Tänk på dina semesterresor. Ange i vilken utsträckning nedan stämmer in på dig när det gäller hänsyn till miljön? Andel som instämmer helt och hållet (H03, H04) 

Vem som har fått frågan: Den som tar miljöhänsyn redan, och kommer fortsätta ha en påverkan på val av semesterresemål eller Den som kommer att ta miljöhänsyn i 

framtiden, men har inte gjort det hittills

Målgruppsanalys 2021 (del1), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien, Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.



Tina Axelsson/imagebank.sweden.se



1. Citybreak/stadsresa
2. Sommarresa med fokus på utomhus- eller 

naturupplevelser
3. Rundresa (med boende på flera ställen)
4. Vinterresa med fokus på utomhusaktiviteter, t.ex. 

skidåkning
5. Camping- eller stugsemester

Niclas Vestefjell/imagebank.sweden.se



Citybreak/stadsresa

Rundresa

Sommarresa

Vinterresa

Campingresa

• De som prioriterar citybreak/stadsresa högst (221 svarande) tycker det är 
roligt & intressant, älskar att vara i stadsmiljöerna och att fördjupa sig i 
kulturen. Stadsresorna bjuder på mycket att se och göra, att upptäcka 
gastronomin, för att man vill upptäcka nya städer och för att det det är 
bekvämt, helt enkelt perfekt som en kort paus. Även att kunna se naturen 
i staden och för att svenska städer i vackra nämns.

• De som helst vill åka på rundresa (146 svarande) i Sverige uppskattar att 
uppleva många blandande aspekter och intryck av Sverige, att man får se 
mycket av kulturen och få göra något som man inte har upplevt.

• De vanligaste motiveringarna bakom en potentiell sommarsemester (115 
svarande) är för att få ta del av den svenska naturen och kulturen. Naturen 
tycker de svarande är vacker, fascinerande, mångsidig, samt något de 
älskar att vistas i. Man uppskattar sommarvädret.

• För en potentiell vintersemester (54 svarande) är ”det är roligt & känns 
bra” och ”älskar vintern” de mest förekommande orden. De gillar att åka 
skidor och vara aktiva. De tycker att det är en bra typ av semester och vill 
testa det samt tycker att Sverige lockar när det kommer till just 
vintersemester. 

• Även för de som helst skulle vilja åka på camping-semester (28 svarande) 
är naturen en viktig faktor, och andra saker som nämns är njutning och 
avkoppling, att upptäcka Sverige och dess kultur samt upplevelsen av 
frihet.

Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare
DGR med Sverigeintresse, Marknad: Storbritannien
Fråga: ”[Top ranked urval] är den typ av semester du svarade att du helst skulle vilja göra i Sverige. Varför är det så?” 
Fritextanalysen gjordes av Parlametric. 



0%

20%

40%

60%

80%

100%
Vill göra Har gjort



• Städerna har inte tappat i sin attraktivitet. 
Andelen som bedömer städerna (oavsett 
storlek) som mer/mycket mer attraktiva är 
högre än motsatsen

• Till storstädernas/större städernas ev. 
förändrade attraktivitet ställer sig majoriteten 
neutrala

13%

10%

16%

39%

24%

18%

41%

44%

44%

7%

16%

17%

5%

4%

Mindre städer (15 000 - 40 000 invånare)

Större städer (40 000 - 200 000 invånare)

Storstäder (över 200 000 invånare)

Mycket mer attraktivt - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Mer attraktivt - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Neutral - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Mindre attraktivt - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Mycket mindre attraktivt - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse



9%

10%

10%

13%

13%

24%

30%

31%

69%

14%

15%

15%

17%

21%

28%

28%

30%

58%

12%

13%

14%

16%

16%

17%

17%

19%

39%



• Besöka nationalparker eller naturreservat

• Se på soluppgången eller solnedgången

• Bara vara i naturen (t.ex. sitter på en stubbe)

• Uppleva de ljusa nätterna under sommarmånaderna

• Åka ut med båt i skärgården, besöka öar m.m.

Tomas Utsi/imagebank.sweden.se



Smaka traditionellt svensk mat och dryck 

Besöka restauranger med lokal mat 

Prova street food med hög kvalitet 

Besöka lokala matmarknader och saluhallar 

Caféer 

Håkan Stenlund/imagebank.sweden.se



1. TripAdvisor

2. Google

3. Rekommendationer från 
vänner/familj/kollegor

4. Restaurangguider/listor / YouTube

5. Instagram / Restaurangportaler

Tina Axelsson/imagebank.sweden.se



1%

2%

4%

14%

15%

19%

39%

40%

54%

Behöver inte boka något till denna…

Annat

Don't know

Boendet för delar av resan

Ett färdigt paket UTAN transport

Aktiviteter

Färdmedlet

Boendet för hela resan

Ett färdigt paket

• 52 % vill boka Sverigeresan via t ex 
resebyrå eller liknande (t.ex. 
resekonsult), ökning mot 2018

• 42 % vill boka Sverigeresan själv, t ex 
online, minskning mot 2018

De som angav rundresa 
som sin prioriterade 
potentiella Sverigeresa 
svarade i än högre grad 
att de vill boka ett färdigt 
paket (64%)



Totalt 70 procent kan tänka sig att hyra boende av en privatperson, t ex via tjänster som Airbnb, VRBO eller HomeAway, vid en 
semesterresa utomlands.

3%

5%

9%

18%

21%

21%

22%

25%

43%

56%

Annat/ Vet ej

Via Google och deras samarbetspartners

Via privata kontakter

Via Airbnb

Via resmål/destination

Via Tripadvisor och deras samarbetspartners

Via personlig kontakt (besök eller ringa) med
resebyrån/researrangör/förmedling

Via hemsida från resebyrå/researrangör

Via hemsida från leverantör

Via hemsida från stora reseportaler

4%

11%

22%

24%

32%

51%

51%

Annat/ Vet ej

Via  Tripadvisor och deras samarbetspartners

Via personlig kontakt besök eller ringa med
resebyrån/researrangör/förmedling

Via Google t.ex. Google Flights

Via hemsida från resebyrå/researrangör

Via hemsida från leverantör
flyg/färja/tåg/biluthyrning

Via hemsida från stora reseportaler



2%

4%

8%

20%

24%

29%

30%

36%

56%

Annat

Spelar ingen roll

Vet ej

Via resmål/destination

Via Tripadvisor och deras samarbetspartners

Via personlig kontakt (besök eller ringa) med
resebyrån/researrangör/förmedling

Via hemsida från resebyrå/researrangör

Via hemsida från leverantör

Via hemsida från stora reseportaler

12%

13%

18%

23%

28%

38%

42%

48%

49%

Att få uppleva det unika som annars är svårt att hitta

Föredrar att betala i förväg för att undvika
överraskande kostnader

Mer värde för pengarna

Tryggheten under resan

Känns bra att kunna förlita sig på experter när man
själv inte har lika hög kunskap om resmålet

Jag gör det alltid

För att ha ett bättre reseskydd /trygghet för
återbetalning

Enkelt

Bekvämt



Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se



Över dagen (15%) Mitt i veckan (15%)

Weekend (22%) Långhelg (18%)

5-7 dagar (19%) 8+ dagar (10%)

Johan Willner/imagebank.sweden.se



2%

5%

5%

6%

6%

8%

9%

13%

17%

19%

28%

29%

32%

Annat

Hos släkt och/eller vänner

Fartyg/kryssningsbåt

Camping Husbil/Husvagn/tält

Bed & Breakfast/pensionat

Vandrarhem

Lägenhet egen/lånad

Lägenhet hyrd

Stuga egen/lånad

Stuga hyrd

Hotell med lägre standard upp till 3 stjärnor

Hotell med mycket hög standard 5 stjärnor

Hotell med hög standard 4 stjärnor



Rekommendation
Skulle du rekommendera t.ex. en vän eller kollega att semestra i Sverige?

Nöjdhet aktiviteter
Maten & Måltidsupplevelserna, Shopping & Naturaktiviteterna

Hur nöjd eller missnöjd är du med
naturaktiviteterna under din

Sverigesemester?

Hur nöjd eller missnöjd är du med
shoppingen under din Sverigesemester?

Hur nöjd eller missnöjd var du med maten
och måltidsupplevelserna under din

Sverigesemester?

Missnöjd - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Neutral. - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Nöjd - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Net Promoter Score (NPS) är utvecklat av Fred Reichheld och mäter varumärkens styrka. 
NPS räknas ut med hjälp av frågan om man skulle rekommendera t ex en vän eller 
kollega att åka till Sverige på semester. Frågan är ställd till dem som har  varit i Sverige 
för max 3-5 år sedan. 

Svarsskalan är 11-gradig och går från 0=”Nej, absolut inte” till 10=”Ja, absolut”. NPS 
räknas ut på följande sätt: Procentuell andel som svarar 9 till 10 minus procentuell andel 
som svarar 0 till 6. NPS blir på så vis ett index som går från minus 100 till plus 100, ju 
högre desto bättre. +20 anses vara ett bra/högt värde men detta är ungefärligt och 
varierar mellan länder och kategorier.

2021 frågade vi om NPS utifrån NUTS-områden (9 regioner i Sverige) och redovisningen 
blir en total för alla NUTS-områden tillsammans.



Bedömning av naturaktiviteterna
Hur väl uppfyllde naturaktiviteterna under din Sverigesemester dina krav och 
förväntningar utifrån följande perspektiv? 

Bedömning av maten
I vilken utsträckning instämmer du i att…?

6%

3%

2%

16%

9%

12%

8%

75%

84%

81%

86%

Maten var prisvärd/värd pengarna

Gästvänlig restaurangpersonal

Det fanns många valmöjligheter gällande
mat

Maten höll generellt hög kvalitet

Instämmer inte - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Neutral. - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Instämmer - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

2%

4%

3%

15%

9%

8%

7%

83%

87%

91%

90%

Attraktiva helhetserbjudanden (som
inkluderar t.ex. aktivitet, mat, guidning och

ev. även boende)

God tillgänglighet (enkelt att hitta, boka, ta
sig till)

Kompetent personal (guides, uthyrare)

Prisvärd/värd pengarna

Missnöjd - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Neutral. - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Nöjd - 2021 höst - DGR med Sverigeintresse



Ulf Lundin/imagebank.sweden.se



Informationskällor inför Sverigeresan
Vilka informationskällor skulle du använda dig av inför Sverigeresan?

9%

10%

12%

15%

18%

22%

22%

23%

29%

30%

30%

32%

38%

42%

52%

Facebook

Instagram

Resetidningar

Videosharing sites

Andra resenärers åsikter via resebloggar

Vänner & familj

Website / App about the destination

Wikipedia

Resehandbok, guidebok, broschyr eller liknande

Andra resenärers bedömningar via omdömessidor

Att "googla"fritt på resmålen jag är intresserad av

Hemsida/App från leverantör

Hemsida/App från resebyrå/researrangör

Hemsida/App från nationella turismorganisationer

Hemsida/App från stora reseportaler



20-32 år 33-44 år 45-56 år 57-70 år
Hemsida/App från 
stora reseportaler 

Hemsida/App från 
stora reseportaler 

Hemsida/App från 
stora reseportaler 

Hemsida/App från 
nationella turism-
organisationer 

Hemsida/App från 
nationella turism-
organisationer 

Hemsida/App från 
resebyrå/ researrangör 

Hemsida/App från 
resebyrå/ researrangör 

Hemsida/App från 
nationella turism-
organisationer 

Andra resenärers 
bedömningar via 
omdömessidor 

Resehandbok, 
guidebok, broschyr 
eller liknande

Hemsida/App från 
nationella turism-
organisationer 

Hemsida/App från 
leverantör

Resehandbok, 
guidebok, broschyr 
eller liknande

Hemsida/App från 
resebyrå/ researrangör 

Hemsida/App från 
leverantör

Att "googla” fritt på 
resmålen jag är 
intresserad av 

Hemsida/App från 
resebyrå/ researrangör 

Hemsida/App från 
stora reseportaler 

Att "googla” fritt på 
resmålen jag är 
intresserad av 

Att "googla” fritt på 
resmålen jag är 
intresserad av 

Andra resenärers 
bedömningar via 
omdömessidor 

Hemsida/App från 
leverantör

Att "googla” fritt på 
resmålen jag är 
intresserad av 

Andra resenärers 
bedömningar via 
omdömessidor 

Topp-informationskällor utifrån åldersgrupp:

…men hemsida/app från 
resebyrå/researrangör, hemsida/app från 
stora reseportaler, att “Googla” fritt, och 
hemsida/app från nationella 
turismorganisationer kommer upp som 
viktiga informationskällor för samtliga
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5

4

4

6

5
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5

6

8
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11

12

13

19

31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tyskland

Norge

Nederländerna

Danmark

Finland

Frankrike

Sverige

9 marknader

Storbritannien

USA

Aldrig Mindre ofta En gång om året En gång var sjätte månad

En gång var tredje månad En gång i månaden En gång varannan vecka Minst en gång per vecka



När brukar läsa omdömen
När brukar du läsa omdömen om semesterupplevelser på omdömessidor?

Brukar läsa omdömen
Brukar du läsa omdömen om semesterupplevelser på omdömessidor?

8%

44%

48%

11%

37%

52%

Nej, aldrig

Ja, ibland

Ja, ofta

2021 höst - DGR med Sverigeintresse 2018 - DGR med Sverigeintresse

9%

58%

62%

12%

58%

69%

När jag befinner mig på resmålet

När jag söker inspiration om resmål

När jag bestämt vart jag ska resa

2021 höst - DGR med Sverigeintresse 2018 - DGR med Sverigeintresse

OBS Målgruppsanalysen har inte som primärt syfte 
att vara jämförbart över tid (som det t ex är för 
Brand Trackingen där vi vill följa utvecklingen). Pga
ny leverantör, användning av andra onlinepaneler
och förändrat frågeformulär (=ändrad kontext för 
respondenterna), så ska jämförelser mellan åren 
göras med försiktighet. 

Troligen kopplar man 
inte Google med 
omdömen



Brukar lämnar omdömen efter…
I vilken utsträckning instämmer du i att…?

Brukar lämna omdömen
Brukar du själv lämna omdömen om din semesterupplevelse
på omdömessidor?

22%

31%

47%

26%

32%

42%

Ja, ofta

Nej, aldrig

Ja, ibland

2021 höst - DGR med Sverigeintresse

2018 - DGR med Sverigeintresse

53%

57%

66%

66%

76%

Jag brukar lämna omdömen mest efter jag var väldig
missnöjd

Jag brukar lämna omdömen oftast först efter en påminnelse

Jag brukar lämna omdömen efter jag har blivit bjuden in att
lämna en recension

Jag brukar lämna omdömen på eget initiativ

Jag brukar lämna omdömen mest efter jag var väldig nöjd

2021 höst - DGR med Sverigeintresse

Skala 1-7: 1= "instämmer inte alls"/7= "instämmer helt och hållet" 
Här redovisas: andel 5-7 (på 7-gradig skala)

OBS Målgruppsanalysen har inte som primärt syfte att vara 
jämförbart över tid (som det t ex är för Brand Trackingen där vi 
vill följa utvecklingen). Pga ny leverantör, användning av andra 
onlinepaneler och förändrat frågeformulär (=ändrad kontext för 
respondenterna), så ska jämförelser mellan åren göras med 
försiktighet. 



Användande av mobil
Hur använder du mobilen när du är på semester utomlands?

Användande av mobilen senaste semesterresan
Tänk tillbaka till senaste semesterresan och användningen av mobilen.  I vilken
utsträckning instämmer du i att…?

12%

13%

15%

18%

22%

23%

25%

26%

29%

29%

30%

39%

52%

54%

Titta på videor om
sevärdheter/upplevelser/boende

Använda mobilen som betalningsmedel

Chat med destinationen

Dela bilder / filmer i mina sociala kanaler

Boka taxi

Googla fritt

Omdömessidor/appar, t. ex. Tripadvisor och
Yelp

Ringa/skicka sms enbart

Boka bord/hotell/biljetter/aktiviteter

Använda sociala medier (t.ex. Facebook,
Instagram)

Läsa om sevärdheter

Reseappar tex Airbnb och Google Translate

Kartappar

Fotografera

33%

36%

37%

38%

45%

52%

62%

67%

77%

Det var svårt att hitta intressanta platser nära
mig

Det var svårt att hitta erbjudanden på plats

Det var svårt att hitta smultronställen

Det var svårt att hitta folktomma platser

Jag skulle gärna ha bokat direkt i mobilen

Jag skulle gärna använda mobilen i än högre
grad (t.ex. som nyckel, att betala med)

Jag hittade det mesta tack vara mobilens appar
& funktioner

Fick en bättre reseupplevelse tack vare mobilen

Kartfunktioner som t.ex. Google Maps är mycket
användbar

Skala 1-7: 1= "instämmer inte alls"/7= "instämmer helt och hållet" 
Här redovisas: andel 5-7 (på 7-gradig skala)



Alexander Hall/imagebank.sweden.se



1. Youtube (73%)

2. Facebook (71%)

3. Snapchat/WhatsApp/KiK/Telegram (59%)

4. Instagram (53%)

29%

36%

39%

56%

58%

72%

Twitter

Pinterest

Snapchat/WhatsApp/ Kik/Telegram

Facebook

Instagram

YouTube

Har inflytande på val av resmål



20-32 år 33-44 år 45-56 år 57-70 år
Använder sociala 
medier

Använda en 
smarttelefon eller 
surfplatta för internet

Titta på TV Titta på TV

Använda en 
smarttelefon eller 
surfplatta för internet

Titta på TV Använda internet för 
att titta på tv/video

Använda en 
smarttelefon eller 
surfplatta för internet

Använda internet för 
att titta på tv/video

Använda internet för 
att titta på tv/video

Använda en 
smarttelefon eller 
surfplatta för internet

Använda internet för 
att titta på tv/video

Spela dataspel Spela dataspel Spela dataspel Lyssna på radio

Lyssnar på 
musikstreaming-
tjänster

Använder sociala 
medier

Lyssna på radio Lyssnar på 
musikstreaming-
tjänster

Spela dataspel*

Aktiviteter i topp utifrån användning minst 1 timmer dag och åldersgrupp:

*låg bas, tolkas med försiktighet



Martin Edström/imagebank.sweden.se



Starkaste associationerna till Sverige som 
land:
- En hälsosam livsstil

- Är vackert (naturen, omgivningarna)

- Äkthet – naturligt och okonstlat
6%

15%

43%

52%

19%

53%

Spontan erinran

Preferens

Besöksintention

Intresse

Hög kännedom

Kännedom

Britterna om Sverige:

Marknad: Storbritannien
Bas: Den globala resenären
Källa: Visit Sweden Brand Tracking 2021, Visit Sweden/Ipsos
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47
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58

55

19 18
16

18

30

24
21

52

48 48

53

64

55
57

43

39

35

38

47

42 41

15
13 12

13

19

15 15

Sverige Danmark Finland Norge Kanada Schweiz I sland

KPI  1

Kännedom Hög kännedom I ntresse Besöksintenti on Preferens

Marknad: Storbritannien
Bas: Den globala resenären (700)
Källa: Brand Tracking, våren 2021, VisitSweden/Ipsos
Fråga: KPI: Q202. Kännedom (4-7), Hög kännedom (6-7), Q201. Intresse (5-7), Q206 Besöksintention (5-7), Preferens (7)

Intresset för att 
resa till Sverige 
och övriga länder 
är stort. Liksom 
tidigare omgångar 
är intresset för att 
resa till Kanada 
något högre.

Kanada har, liksom 
tidigare omgångar, 
genomgående 
höga värden.



- ett tryggt och säkert resmål

- lätt att resa till

- är en gästvänlig region

- bra storstadsupplevelser

- erbjuder utomhusupplevelser vår, sommar, höst som är 
intressanta för mig…

Stefan Berg/Folio/imagebank.sweden.se

Marknad: Storbritannien
Bas: Den globala resenären
Källa: Visit Sweden Brand Tracking 2021, Visit Sweden/Ipsos



50%

39%

9%
2%

Aldrig besökt men intresserad av att besöka

Besökt och intresserad av att besöka igen

Aldrig besökt och inte intresserad av att besöka

Besökt men inte intresserad av att besöka igenIntresserade av att besöka Sverige på
semester (gul + grön)

Målgruppsanalys 2021 (del 2), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien, Målgrupp: Globala resenärer.

Tillväxtpotentialen baseras på frågan: Hur intresserad är du av att resa till Sverige på en kortare eller längre semester?

Svarsalternativ: 7-gradig skala som går från 1= Mycket ointresserad -> 7= Mycket intresserad

Här redovisas: Andelen som svarat alternativ 4-7 



1. Det är för kallt klimat

2. Det är dyrt att semestra där

3. Jag känner inte till tillräckligt mycket om landet som 
semesterdestination

4. Det finns inga skäl emot en semesterresa till Sverige

5. Jag har redan semestrat där

Moa Karlberg/imagebank.sweden.seMålgruppsanalys 2021 (del1), Visit Sweden/Mindshare, Storbritannien.

Den globala resenären som inte är Sverigeintresserad utgör 16 % av samtliga globala resenärer



• Intresset för att besöka Sverige är stort! 89% är intresserade

• För Sverigeintresserade resenärer är ”uppleva nya städer och platser”, ”koppla av, 
slippa rutiner” och ”ha roligt och uppleva nya saker tillsammans med den/dem man 
åker med” de viktigaste drivkrafterna. 

• Det absolut vanligaste hindret till att besöka Sverige är att de tänker att det är för kallt 
följt av att de tycker att det är dyrt att semestra i Sverige!

• Hälften bland Sverigeintresserade resenärer från Storbritannien känner sig stressade, 
mest pga. begränsningar i vardagen pga. pandemin, ens psykiska hälsa och den 
ekonomiska situationen. För att råda bot på det spenderar man tid med familjen, rör 
man på sig,  vistas man i naturen samt äter bra.

• I årets Målgruppsanalys frågar vi djupare kring vad som ökar välbefinnandet under en 
Sverigeresa. Frisk luft, lokal hälsosam mat & dryck samt kvalitetstid för mig själv och 
med mitt resesällskap toppar. Den svenska måltidskulturen, den naturnära livsstilen 
och tillgänglig natur toppar frågan om vad man skulle vilja veta mer om på en semester 
i Sverige.

• Under en potentiell semesterresa i Sverige vill man främst uppleva den svenska 
kulturen, uppleva landsbygden och städer samt att ägna sig åt kulinariska upplevelser. 
Kulturupplevelser intar 5:e platsen.

• Uppleva svensk kultur, tradition och livsstil vill 6 av 10 av Sverigeintresserade resenärer 
från Storbritannien göra under en potentiell Sverigeresa vilket är det näst högsta 
intresse efter fransmän av alla 9 marknader. 1 av 5 angav även att de upplevde svensk 
kultur under sin senaste Sverigeresa, den 6:e mest gjorda aktivitet efter kulinariska 
upplevelser, shopping och upplevde städer, kulturupplevelser och upplevde 
landsbygden. 

• Intresset för svensk kultur och städer gör också att vid frågan att ranka valda 
semestertyper toppar ”citybreak”, följd av ”sommarresa med fokus på utomhus- eller 
naturupplevelser” och ”rundresa”. Nästan hälften av de som varit i Sverige har gjort en 
citybreak/stadsresa. 

• Städerna har inte tappat i sin attraktivitet: Andelen som bedömer städerna oavsett 
storlek som mer/mycket mer attraktiv i jämförelse med innan pandemin är högre än 
motsatsen. 

• Naturaktiviteter toppas av besöka nationalparker eller naturreservat, åka ut med båt i 
skärgården samt vandring på en önskad resa. Vi frågar även om lite mer ”softa” 
naturaktiviteter som att ”bara sitta på en stubbe”, ”se på soluppgången/nedgången” 
eller ”uppleva de ljusa nätterna”, och de visar sig vara riktigt populära! Potential? 
Britterna är tillsammans med tyskarna efter fransmännen de som är mest intresserad i 
utomhusupplevelser vintertid, 1 av 3. 

• Vi frågar också om många måltidsaktiviteter och där är det bl a att smaka traditionell 
mat & dryck, att besöka restauranger med lokal mat och dryck, och att besöka lokala 
matmarknader och saluhallar som är populärast på en önskad resa. Utifrån en 
genomförd resa toppar caféer. Swedish Fika känner 1 av 4, men 7 av 10 som känner är 
intresserad att uppleva denna härliga seden i Sverige.

• 3 av 10 bland britterna stannade fler än 5 dagar och 2 av 5 stannade över en 
helg/långhelg. Hotell, 3, 4 och 5-stjärnigt är det absolut vanligaste boendeformen för 
brittiska gäster, vilket säkert hänger ihop med fokuset på stadssemester bland dem 
som varit här…

Vår 2021, höst 2021



• Vid frågan om att ta hänsyn till miljön vid semestern svarar 7 av 10 att de har redan 
eller kommer att ta miljöhänsyn i framtiden, en ökning med 7% jfr våren 2021. 3 av 
4 tycker att det är enkelt att hitta miljövänliga alternativ. Lokalproducerad och 
ekologisk mat, att undvika överfulla platser och använda kollektivtrafik är de 
påståenden som flest instämmer helt och hållet med när det gäller att ta hänsyn till 
miljön under en semesterresa.

• Hälften skulle ta hjälp av resebyrå/konsult, en ökning jämfört med 2018. Å andra 
sida skulle 2 av 5 boka resan helt på egen hand, en minskning jämfört med 2018. 
Andelen som önskar hjälp är än högre bland yngre 20-44 år.

• På frågan vad man skulle vilja boka innan ankomst vill cirka 7 av 10 boka någon form 
av paket – Potential att paketera mera? 2 av 5 skulle vilja boka boendet för hela 
resan och lika stort andel vill boka färdmedlet. Boende såsom färdmedel vill man 
främst boka via hemsida från stora reseportaler och hemsida från leverantör, dvs 
hotellets eller flygbolagets hemsida. 

• Paket skulle de flesta vilja boka via hemsida från stora reseportaler mest för att det 
är bekvämt, enkelt och för att ha ett bättre reseskydd. Topp paket-teman av intresse 
är kultur, historia och Mat & Dryck (3 av 5) följd av familj (1 av 3). Utifrån typ av 
paket är det främst individuella paket med flera fasta komponenter som lockar.

• Gästerna från Storbritannien är mycket nöjda med aktiviteterna på sin 
Sverigeresa: 9 av 10 med naturen, med maten och måltidsupplevelserna samt 
shoppingen. Hälften skulle definitiv rekommendera andra besöka Sverige. NPS-
poängen är 29 och det är MYCKET BRA! Anledningarna till att vilja 
rekommendera Sverige är många men ofta nämns vänliga människor och  
vackra landskap.

• Mobilen används flitig under resan, mest för att fotografera, använda kartappar
och reseappar som t.ex Airbnb och Google Translate. 4 av 5 instämmer att 
kartfunktioner som Google Maps är mycket användbar. Resan börjar på Google 
och det är där upplevelserna bör finnas.

• De hjälper också varandra: 89% läser andras omdömen och 68% brukar själva 
lämna omdömen, mest efter man är väldig nöjd.

• För att söka information inför en Sverigeresa använder 91% någon form av 
hemsida eller wikipedia, och 96% använder webben i någon form. 50% 
använder någon form av Sociala Media. De traditionella medierna lever dock 
också kvar. 29% använder traditionella guideböcker men enbart 8% skulle söka 
information hos en resebyrå eller arrangör (ringa eller besöka). 

Vår 2021, höst 2021



Martin Edström/imagebank.sweden.se
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Danmark

Norge
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Nederländerna

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

Sverige

USA

Andel Sverigeintresserade av globala 
resenärer 

4 5 6 Mycket intresserad

Fråga: Hur intresserad är du av att resa i Sverige på en kortare eller längre semester? 
7-gradig skala som går från 1= Mycket ointresserad -> 7= Mycket intresserad, 
Sverigeintresse = Andelen som svarat alternativ 4-7 

Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare, del 2



Fråga: Har du rest på semester i Sverige och i sådana fall, när gjorde du det senast?  Här 
redovisas alla som har varit i Sverige någon gång 
Marknader som jämförs: Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, 
Storbritannien, USA
Den globala resenären med Sverigeintresse

Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare, del 2
Målgruppsanalys 2018, Visit Sweden/Nepa 

Stabil utveckling utifrån 7 marknader totalt 
men skillnader mellan marknader: USA har 
ökat mest med 21%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Frankrike

Tyskland

Nederländerna

Storbritannien

Totalt 7 marknader

USA

Danmark

Norge

Andel Sverigebesökare 

2021 (höst) 2018

+21%

OBS Målgruppsanalysen har inte som primärt syfte att vara jämförbart över 
tid (som det t ex är för Brand Trackingen där vi vill följa utvecklingen). Pga
ny leverantör, användning av andra onlinepaneler och förändrat 
frågeformulär (=ändrad kontext för respondenterna), så ska jämförelser 
mellan åren göras med försiktighet. 
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Norge

Danmark

Nederländerna

Sverige

Tyskland

Finland

Frankrike

Storbritannien

USA

Ja, miljöhänsyn har redan, och kommer fortsätta ha en påverkan på mina
val av semesterresemål

Ja, jag kommer att ta miljöhänsyn i framtiden, men har inte gjort det hittills

. Målgruppsanalys 2021 (del 2), Visit Sweden/Mindshare. Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.
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Tyskland

Danmark

Storbritannien

Norge

Frankrike

Total 9 marknader

Sverige

Finland

Nederländerna

USA

Godkänd (5-6) Nöjd (7-8) Mycket nöjd (9-10)
Fråga: Totalt sett, hur nöjd eller missnöjd är du med din Sverigesemester utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Skala 0 
– 10 (Mycket missnöjd  - Mycket nöjd)
Här redovisas andelen 5-10
Vem som har fått frågan: Den som har varit i Sverige för max 3-5 år sedan och  tar miljöhänsyn redan, och kommer 
fortsätta ha en påverkan på val av semesterresemål eller Den som kommer att ta miljöhänsyn i framtiden, men har 
inte gjort det hittills
Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare, del 2
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Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2021, del 2, Visit Sweden/Mindshare, Den globala resenären med Sverigeintresse 



Fråga: Hur intresserad skulle du vara av att  besöka friluftsmuseer eller hembygdsgårdar under en Sverigeresa? 
Svarsalternativ: 7-gradig skala som går från 1= Mycket ointresserad -> 7= Mycket intresserad
Vem som har fått frågan: De som vill uppleva svensk kultur, tradition och livsstil
Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2021, del 2, Visit Sweden/Mindshare, Den globala resenären med Sverigeintresse 
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9 marknader totalt

Tyskland

Storbritannien

Frankrike

USA

Intresse per marknad



DGR med Sverigeintresse Danmark Finland Frankrike Tyskland Nederländerna Norge Storbritannien USA Sverige

Uppleva städer 55 66 65 60 58 53 56 55 56

Besöka familj/vänner i Sverige 19 24 9 10 8 24 11 15 54

Utomhusupplevelser/naturaktiviteter – vår, sommar och höst 50 39 47 49 47 37 44 46 49

Kulinariska upplevelser 42 60 56 55 50 44 52 58 46

Rundresa i Sverige 40 41 50 55 59 34 33 30 44

Besöka nöjesparker, familjeattraktioner eller djurparker 29 40 26 25 15 35 25 34 40

Uppleva landsbygden 46 37 45 62 40 28 56 47 39

Vandring 40 25 44 49 61 30 25 32 38

Spa/Wellness/retreat-upplevelser 31 41 37 28 21 27 28 31 38

Uppleva svensk kultur, tradition och livsstil 45 42 66 58 59 38 60 55 38

Evenemang 23 44 16 14 10 32 22 33 36

Kulturupplevelser 38 42 41 34 37 30 47 49 36

Shopping 39 57 29 26 33 55 37 46 36

Utomhusupplevelser/naturaktiviteter – vintertid 30 24 38 33 32 19 33 32 30

Besöka berömda platser från filmer, TV eller böcker 17 20 20 25 12 23 24 31 21

Segelbåt-/motorbåtsemester 18 16 16 12 10 17 14 17 14

Vet ej/Inget av ovan 3 1 1 2 1 2 1 1 1

Base size 750 850 894 1 746 859 779 893 906 1 372

Fråga: ”Tänk dig att du skulle besöka Sverige flera gånger, kanske under olika årstider och kanske flera olika platser. Vad av följande skulle du då vilja göra i Sverige?”
Här redovisas: Andelen (i %) som svarat på respektive aktivitet
Målgruppsanalys 2021 (del2), Visit Sweden/Mindshare, Målgrupp: Globala resenärer med Sverigeintresse.



Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare, del 2, Den globala resenären med Sverigeintresse
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Ja, ofta Ja, ibland



Målgruppsanalys 2021, Visit Sweden/Mindshare, del 2

Man reser till olika länder av olika anledningar. Hur viktiga skulle följande vara om du skulle resa till Sverige på semester?

Svarsalternativ: 7-gradig skala som går från 1=Helt oviktigt -> 6=Mycket viktigt samt 7=Helt avgörande

Här redovisas: Andelen som svarat alternativ 6-7 på respektive påstående



7 miljoner brittiska globala 
resenärer med Sverige-intresse, 
därav 2,4 miljoner Nyfikna 
upptäckare

Nyfikna upptäckare (37%) 

Vill uppleva allt möjligt men drivkraften 
är MEST att lära sig nya saker, uppleva 
nya städer och platser och att hinna 
göra och se så mycket som möjligt av 
Sverige.

Aktiva naturälskare (16%) 

Vill uppleva allt möjligt men drivkraften 
är MEST att uppleva naturen, vara aktiv 
och röra på sig, njuta av lugn och 
stillhet.

Vardagssmitande livsnjutare (37%) 

Vill uppleva allt möjligt men drivkraften är 
MEST att koppla av, slippa rutiner, njuta av 
god mat och dryck, känna sig fri, ha roligt 
och uppleva saker tillsammans med de man 
reser med.

Källa: Visit Sweden Målgruppsanalyser 2021 del 2, Visit Sweden/Mindshare
Målgrupp: DGR med Sverigeintresse, Storbritannien
Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se, Friluftsbyn Höga 
Kusten/imagebank.sweden.se, Anna Hållams/imagebank.sweden.se



Credit: Gösta Reiland/imagebank.sweden.se



• Visit Sweden fokuserar på målgruppen Den 
globala resenären. Den globala resenären 
identifierades för ett antal år sedan och ibland 
behöver man stämma av, och speciellt om stora 
förändringar har skett i omvärlden. Vi kan 
konstatera att ”Den globala resenären” så som vi 
definierar dem - dvs att de reser utomlands i 
genomsnitt minst en gång om året - står stark. 

• De här människorna reser t ex mer än andra, de 
bor oftare i storstad och har därmed ofta nära till 
kommunikationer som kan ta dem till Sverige. De 
lägger också mer pengar på resor än de som inte 
är Globala resenärer. 

• De är helt enkelt en tydlig och lämplig grupp 
människor att vända sig till för oss som 
marknadsför Sverige som resmål.



1. Sverige

2. Norge 

3. Danmark 

4. Finland

5. Storbritannien 

6. Nederländerna

7. Tyskland

8. Frankrike

9. USA



Marknad Region

Antal 
genomförda  

intervjuer 
med Globala 

resenärer, 
Juni 2021

Antal 
genomförda  

intervjuer 
med Globala 

resenärer, 
Nov 2021

Sverige Hela landet 1179 1532

Danmark Hela landet 619 1012

Norge Hela landet 725 1000

Finland Hela landet 530 1045

Tyskland Hela landet 1254 2000

Nederländerna Hela landet 678 1000

UK South East, Gr. London, 698 1001

Frankrike Île de France (Paris), 
Greater Lyon 610 1000

USA
New York State, Greater
Chicago, Los Angeles & 
San Fransisco

522 1000

Globala resenärer totalt 6815 10 590 

Vem vi har intervjuat:

• Den globala resenären, dvs personer som reser 
utomlands på semester med övernattning minst en 
gång per år.

• Undantag: I Sverige var målgruppen 
personer som reser på semester i Sverige 
och/eller utomlands, med övernattning, 
minst en gång per år. 

• Ålder: 20-70 år
• Samtliga har tillgång till internet och 

undersökningen genomfördes online via 
Mindshare och deras produkt, Audience Origin, i 
samarbete med Kantar, Profiles Division Panel

Med tanke på pandemisituationen bad vi 
respondenterna att utgå ifrån sina resvanor ett 
“normalt” år.



I del 2 som genomförs hösten 2021 planeras frågor om bl. a.:

• Vilka destinationer de besökt

• Har de varit i Sverige/Hur nöjda var de /Vad gjorde de

• ”Swedish Fika”

• Kulinariska upplevelser

• Intresse för olika aktiviteter (Många områden: 
evenemang, städer, natur, shopping m m)

• Kännedom och besöksfrekvens svenska regioner

• Intresse för stadsbesök

• Bokningsbeteende, boende m m för Sverigeresan

• Mobilanvändning på semestern

• Attityd till att hyra boende av privatperson

• Inställning till pris och kvalitet/spending

• Användning av omdömessajter

I del 1 som genomfördes i juni finns bl. a. kunskap om:

• Drivkrafter för en Sverigeresa

• Hållbarhet/miljöhänsyn vid resor

• Välbefinnande/stress och vad man gör åt det

• Gårdsbutiker och alkoholförsäljning

• Informationskällor för en Sverigeresa

• Vad vill man hitta på en nationell websida

• Barriärer till en Sverigeresa

• Användning av sociala medier och andra medier

• Inflytande av sociala medier och av film/tv

• Värderingar/demografi/intressen

• M m…

Frågeområden Målgruppsanalysen 2021, Visit Sweden



Länder och städer där undersökningen
genomfördes

Antal
intervjuer

Panel

Danmark Hela landet 700 Userneeds

Finland Hela landet 700 Cint

Norge Hela landet 700 Userneeds

Sverige Hela landet 700 Cint

Nederländerna Hela landet 700 Cint

Tyskland Hela landet 700 Dynata

Frankrike Ile de France 700 Dynata

Storbritannien Greater London, 
Southeast

700 Cint & 
Toluna

USA New York State, Greater 
Chicago area, California

700 Dynata

Vem vi har intervjuat:

• Den globala resenären, dvs personer som reser 
utomlands på semester med minst en övernattning 
minst en gång per år.

• Undantag: I Sverige var målgruppen 
personer som reser på semester, antingen i 
Sverige eller utomlands, med övernattning 
minst en gång per år. 

• Ålder: 25-65 år
• Samtliga har tillgång till internet

Med tanke på pandemisituationen bad vi 
respondenterna att utgå ifrån sina resvanor ett 
“normalt” år.



Kännedom: 
Sverige (inkl. Sveriges regioner) + andra länder

Intresse
Sverige + andra länder

Image & association
Sverige + andra länder

Besöksintention & 
preferens

Sverige + andra länder

Vilka länder har man besökt?
När man kommer att besöka 
Sverige?

Reklam: Sett/hört? Var?

Rekommendation

Frågeområden Visit Sweden Brand Tracking 2021
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