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Marknadsprofilen är en kortare sammanställning av 

resultaten av de analyser vi gör. Den har tagits fram för 

Storbritannien och alla övriga Visit Sweden 

utlandsmarknader. För övriga marknadsprofiler, se här1 

 Land, Befolkning, ekonomi 

 Helgdagar och semester 

 Skollov 

 Kulturella egenskaper 

 Framsteg inom teknik 

 Moderna resenärer är online 

 Delningssamhället 

 Mediekonsumtion i Storbritannien 

 Digitalt beteende 

 Visit Swedens integrerade kommunikation 

 Britternas utlandsresande 

 Brexit och påverkan på turismen 

 Inkommande besökare i Sverige 

 Övernattningar i Sverige 

 Tillgänglighet till Sverige 

 Demografi, drivkrafter & digitalt beteende 

 Målgruppen i siffror 

 Vad målgruppen vill göra i Sverige 

– Med vem man vill resa 

– När på året och hur länge 

– Vilken typ av resa 

 Vilka informationskällor använder man och hur vill man 

boka? 

 När bestämde sig målgruppen för sin Sverigeresa? 

 

1 Marknadsprofiler 2017 finns för följande 9 länder: Danmark,  Frankrike, Kina, Nederländerna, Norge,  Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. 
2 http://corporate.VisitSweden.com/marknader/ 

I ett samarbete med Visit Sweden ingår marknads-, 

målgrupps-, omvärlds- samt mediaanalys för de valda 

segmenten som en naturlig del2.  

Kontakt: Visit Sweden 

Sveav. 21, Box 3030  

103 61 Stockholm 

 



Den brittiska ekonomin kännetecknas just nu av stor osäker-

het till följd av Brexit. Företag förhåller sig avvaktande med 

investeringar och regeringens program med skatteåtstram-

ningar fortsätter. Följden är att tillväxten väntas fortsätta vara 

dämpad under de kommande åren. BNP förväntas växa med 

1,7 procent under 2017 och 1,5 procent 2018.3 Under kvartal 

2, 2017 förändrades britternas konsumentförtroende med -3 

procentenheter jämfört med kvartal 4 2016.4 

Folkmängd5 
 
Folkmängd i Visit Swedens 
marknadsföringsområden6: 
 

64,430 miljoner,  
tillväxttakt: +0,5% 
 
Greater London: 8,788 miljoner 
Southeast: 9,026 miljoner 
Greater Birmingham: 1,125 miljoner 
Greater Manchester: 2,782 miljoner 
 

Åldersstruktur7 0–24 år: 29% 
25–64 år: 53% 
65+ år: 18% 
Genomsnittsålder: 41 
 

Demografisk utveckling 
1990-20208 

0–14 år: -11% 
65+ år: 40% 

 

 

3 Country Economic Forecast United Kingdom August 2017, Oxford Economics. 
4 Consumer Confidence Index omfattar förtroendet för ekonomin bland hushållen i landet och statistiken är internationell jämförbar. Indexnivåer över/under 100 indikerar grader av 
optimism/pessimism. En förändring på +/-5 procent indikerar ett förändrat konsumentförtroende. Källa: Nielsen, Consumer confidence 
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2016-reports/q2-2016-global-consumer-confidence-report.pdf (2016-10-13). 
5 CIA World Factbook, www.cia.gov (2017-06-01). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2017.  
6 Office for National Statistics, www.ons.gov.uk (2017-09-01). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2016. 
7 CIA World Factbook, www.cia.gov (2017-09-08). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2017. 
8 Tourism Economics, 2017, http://www.oxfordeconomics.com (2017-03-31). 
9 CIA World Factbook, www.cia.gov (2017-06-01). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2016. 
10 Riksbankens snittkurs (1 USD = 8,06 SEK), www.riksbank.se (2017-08-25). 
11 CIA World Factbook, www.cia.gov (2017-06-01). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2016. 
12 Riksbankens snittkurs 2010-2016 (avser 1 GBP), www.riksbank.se (2017-08-29). 
13 Consumer Confidence Index omfattar förtroendet för ekonomin bland hushållen i landet och statistiken är internationell jämförbar. Indexnivåer över/under 100 indikerar grader av 
optimism/pessimism. En förändring på +/-5 procent indikerar ett förändrat konsumentförtroende. Källa: Nielsen, Consumer confidence 
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/q2-2017-consumer-confidence-report.html (2017-08-17). 
14 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations-law-and-regulation/working-time-developments-in-the-21st-century-work-duration-and-its-regulation-in-the-
eu 
15 https://www.holiday-times.com/public-holidays-uk/ (2017-09-18) 
16 https://www.schoolholidayseurope.eu/school-holidays-2017-uk.html 

 

Samtliga EU-medlemsstater samt Norge har en årlig 

lagstadgad minimiperiod av betald semester som varierar 

mellan 20 och 25 dagar. Antalet dagar utgör endast grund-

rätten, eftersom dagarna kan öka i takt med tjänstens längd, 

bransch eller typ av arbete som utförts. Storbritannien har 

20 dagar.14 I Storbritannien finns inga så kallade halva 

helgdagar.  

Det lagstadgade antalet semesterdagar är 28 dagar inklusive 
åtta så kallade Bank Holidays (se tabell nedan). Därutöver 
tillkommer olika regionala helgdagar. Helgdagar i maj och 
augusti, samt annandag påsk, infaller alltid en måndag, vilket 
skapar utrymme för britter att åka på short- och city breaks. 

 
Nyårsdagen 1/1 

Långfredagen 30/3  

Annandag påsk 2/4 

Maj Bank Holiday 7/5 

Vår Band Holiday 28/5 

Sommar Bank Holiday 27/8 

Juldagen 25/12 

Boxing Day 26/12 

 

 

Jullov v. 51, 52, 1 (två veckor under 
perioden)*

Februarilov v. 7 eller v. 8* 

Påsklov v. 13, 14, 15 (två veckor 
under perioden)* 

Sommarlov v. 29-36* 

Höstlov v. 41, 42, 43 (två veckor 
under perioden)* 

  
*När man är ledig beror på vilken del av landet man bor i

BNP per capita9 $41 500 = 334 490 SEK10,  
världsrank: 37 
 

BNP-tillväxt 201611 1,8%,  världsrank: 141 

Valuta & växelkurs12 
(medelvärde) 

Brittiska pundet har stärkts något 
under 2010-2016 (+4%) men 
försvagats under 2017 (aug 2017: 
10,5 SEK = -9%) 2010-2016 har 
valutakursen skiftat mellan 11,1 SEK 
2010, 12,9 SEK 2015 och 11,6 SEK 
2016 (avser 1 GBP).  
 

Konsumentförtroende13 Kvartal 2 2017: 99 (-3 jfr kvartal 4 
2016) 

  

http://www.oxfordeconomics.com/
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/q2-2017-consumer-confidence-report.html
https://www.holiday-times.com/public-holidays-uk/


 

Hur vi människor tänker och agerar i olika situationer skiljer 

sig många gånger mellan olika länder. Oftast handlar det 

bara om små diffusa skillnader, ibland om mer påtagliga 

olikheter. Turism förutsätter kontakter med andra människor, 

kulturer och språk, men att veta hur vi alla tänker och agerar 

i olika sociala situationer är en konst som man knappast kan 

kräva av någon att behärska till fullo. En god bit på väg är 

dock den som är medveten om att skillnader finns, som är 

lyhörd, flexibel och inser att det finns många sätt som är rätt. 

Här presenterar vi några av de olikheter som förekommer 

mellan brittisk och svensk kultur. 

Genomgången beskriver vanliga upplevda skillnader men 

gäller självklart inte alla eller alltid. 

Storbritannien är ett av världens mest mångkulturella 

samhällen, vilket har sitt ursprung i det brittiska imperiet och 

senare genom dem som valt att bosätta sig i landet. Den 

största smältdegeln är London, och som ett finansiellt 

världscentrum har huvudstaden även ett stort inflöde av alla 

möjliga nationaliteter. De kulturella skillnaderna inom 

Storbritannien är därför relativt stora, och man ska inte 

heller glömma att Storbritannien består av fyra ”riksdelar”: 

England, Wales, Skottland och Nordirland. 

Den brittiska kulturen uppvisar högre grad av hårda värden 

än den svenska  

I detta avsnitt jämförs Storbritannien och Sverige utifrån sex 

kulturella dimensioner som den holländske kulturforskaren 

Geert Hofstede har introducerat. De undersökningar som 

ligger till grund för värdena i figuren på nästa sida genom-

fördes mellan 1967 och 1973, med vissa kompletteringar 

och uppdateringar under 2001 och 2010. Men de används 

och refereras fortfarande till i olika sammanhang och enligt 

Hofstede förändras kultur väldigt långsamt, därför anser vi 

att de fyller sin funktion även här.  

Dimensionerna enligt Hofstede är som följer:  

- Liten resp. stor maktdistans som visar på hur individer 

uppfattar skillnader i samt accepterar ojämlik fördelning av 

makt. Generellt gäller att länder med lägre maktdistans är 

mer demokratiska.  

- Individualism resp. kollektivism som visar på i vilken 

utsträckning individen interagerar i grupper, såsom familj 

och släkt. Västerländska samhällen tenderar att vara mer 

individualistiska.  

- Hårda resp. mjuka värden, eller som Hofstede kallar 

dimensionen: maskulinitet-femininitet, som refererar till 

graden av traditionella skillnader mellan könsrollerna, men 

även vilken vikt man lägger vid prestation och konkurrens i 

motsats till relation.  

- Osäkerhetsundvikande, som anger i vilken utsträckning 

man försöker undvika osäkra situationer, exempelvis genom 

att vara tydlig med vad man tycker och tänker vilket kan leda 

till lägre grad av konflikträdsla. Ju lägre värde, se figuren på 

nästa sida, desto mer försöker man undvika konflikter. 

- Pragmatisk resp. normativ: Denna dimension beskriver hur 

människor relaterar till det faktum att mycket som händer 

runt omkring oss inte kan förklaras. I samhällen med en 

normativ inriktning har de flesta människor en stark önskan 

att förklara så mycket som möjligt. Människor i dessa 

samhällen har en stark önskan om att upprätta den absoluta 

sanningen och ett behov av personlig stabilitet. De uppvisar 

stor respekt för sociala konventioner och traditioner, en liten 

benägenhet att spara för framtiden och en fokusering på att 

uppnå snabba resultat.  

I samhällen med en pragmatisk inriktning, har de flesta 

människor inte ett behov av att förklara allt, eftersom de 

anser att det är omöjligt att helt förstå komplexiteten i livet. I 

samhällen med en pragmatisk inriktning tror människorna 

att sanningen beror mycket på situationen, sammanhanget 

och tid. De visar en förmåga att acceptera motsägelser, 

anpassa sig efter omständigheterna och en stark benägen-

het att spara och investera, samt en uthållighet i att uppnå 

resultat. 

- Tillfredsställelse resp. återhållsamhet: Denna dimension 

definieras som i vilken utsträckning människor försöker 

kontrollera sina begär och impulser, baserat på hur de har 

blivit uppfostrade. Tillfredsställelse beskriver ett samhälle 

som tillåter relativt fritt tillfredsställande av grundläggande 

och naturliga mänskliga drifter som är relaterade till att njuta 

av livet och ha kul. Återhållsamhet står för ett samhälle som 

undertrycker tillfredsställande av behov och reglerar detta 

genom strikta sociala normer. 

Utifrån de här dimensionerna kan man dra slutsatser som att 

svenskar är mindre benägna att acceptera hierarki och 

måste därför tänka på att bli tydligare i sin kommunikation 

med mottagare i mer hierarkiska kulturer. På följande sida 

jämförs Storbritannien med Sverige, och om vi får tro 

Hofstede skiljer sig britter och svenskar främst åt inom 

dimensionerna individualism och hårda värden.  



 

 

De hårda värdena kan ta sig uttryck i aspekter som att det i 

Storbritannien anses viktigare med status, prestation och 

konkurrens. Dessutom anser sig britterna vara mer indivi-

dualistiskt orienterade än vi svenskar.  

Liksom Sverige kan en dominerande preferens för Stor-

britannien inte fastställas när det gäller pragmatisk resp. 

normativ inställning. Generellt uppvisar Storbritannien (om 

än inte i lika hög grad som Sverige) en vilja att förverkliga 

sina impulser och önskemål när det gäller att njuta av livet 

och ha kul enligt Hofstedes analys. 

 

17 Geert Hofstede™ Cultural Dimensions, 1967-73 med uppdatering 2001 och 2010, www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php (2015-07-03) 
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Källa: Geert Hofstede™ Cultural Dimensions17 
 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php


 Människor spenderar mer tid framför skärmar och i 

genomsnitt använder vi mobilen 76 gånger under 

en dag. Nästan hälften av alla dagliga interaktioner 

med mobilen är väldigt kort. Vi använder allt färre 

appar men spenderar längre tid i dem. Detta skapar 

utmaningar för nya tjänster som levereras genom 

egna appar och det kan då vara bättre att finnas 

tillgänglig i redan etablerade appar. 

 Artificiell intelligens väntas ligga till grund för fler 

reserelaterade tjänster inom några år. Redan idag 

finns tjänster som kan förstå en röst och svara på 

frågor och som översätter tal till ett annat språk. 

 Plattformar som Google, Facebook, Apple och 

kinesiska Baidu fortsätter dominera utbudet av 

tjänster, även för resor. Andra plattformar erbjuder 

tjänster specifikt för resenärer, som Expedia, 

Tripadvisor eller Ctrip. Mycket av marknadsföring 

och service för besökare, till exempel karttjänster, 

går idag via dessa plattformar och plattforms-

företagen har ofta byggt upp enorma kund-

databaser. En ”plattformskapitalism” som på detta 

sätt dominerar utbudet gör det svårt för mindre 

verksamheter att bygga egna plattformar eller 

kanaler. 

Att röra sig i den digitala världen är självklart för allt fler av 

dagens resenärer. Enligt en undersökning från Visit Sweden 

är Sverigeintresserade resenärer vana att vara uppkopplade. 

Mer än två tredjedelar av dem använder Facebook varje 

vecka och över hälften ser på YouTube. Under utlands-

semestern använder åtta av tio sin smartphone och 60 

procent gör inlägg på olika sajter om sin semester. I digitala 

kanaler ökar kraven på relevant och engagerande innehåll, 

och bild, ljud, video och infografik vinner över längre texter. 

Möjligheten för svensk besöksnäring är uppenbar: att finnas 

med i digitala kanaler och ha en dialog med sina besökare 

via sociala medier.18 

Privatpersoner som köper varor och tjänster av varandra är 

inget nytt fenomen, men växer nu snabbt både generellt och 

inom resor. Privat boende som hyrs ut på kortare tid brukar 

uppmärksammas mest när det gäller delningsekonomi, men 

utgör samtidigt endast tre procent av transaktionerna för alla 

utlandsresor i Europa. Även taxitjänster har gjort vissa 

 

18 Visit Swedens Årsrapport 2016 
19 IPK World Travel Trends Report 2016 
20 Four Communications 
21 The Guardian www.theguardian.com 
22 http://www.lexiconnect.co.uk/top-20-uk-websites.html 
23 Wearesocial, 2017 digital yearbook (2017-08-22) 
24 Digital Demand (D²©) – Sweden’s Online Tourism Brand Appeal, 2017 (Bloom Consulting) Studien baseras på destinationsspecifika nyckelord relaterade till turism som kategoriseras i 3 
kategorier (generella, turistaktiviteter och boende) & 63 ämnesområden, exempelvis naturfenomen, som har med turism att göra. Studien görs på landsnivå och inkluderar resp. lands lokala 
språk. Sökningarna handlar både om generella turismsökningar (dvs generell turistinformation så som semester, platser att besöka, resa , turism, besök) och specifika sökningar (dvs relaterat 
till en specifik aktivitet eller produkt t ex vandring, naturfenomen, shopping) som görs i sökmotorerna Google och Baidu (Kina) under ett år. Egennamn som t ex stadsnamn, namn på parker 
eller byggnader är dock EJ inkluderade eftersom analysen handlar om landet Sveriges online appeal. Anmärkning: Jämförelserna mellan länderna görs utifrån Visit Sweden 12 prioriterade 
marknader. 

avtryck. Aktörer som driver utvecklingen, exempelvis 

Airbnb, väntas växa ekonomiskt och utveckla affärsmodeller 

och fler tjänster inom närliggande områden.19 

Medielandskapet i Storbritannien är ett av världens största, 

rankad till nummer två efter USA, med många stora, globala 

aktörer. Detta beror förstås delvis på språket men även att 

många har sitt huvudkontor i Storbritannien.20 Medier har 

fått förändra hur de bedriver sin verksamhet i och med 

digitaliseringen, ett exempel är tidningen The Guardian:21 

 theguardian.com, som idag är Storbritanniens 16:e 

största webbsida i augusti 201722 

 Facebook.com/theguardian har 7 280 000 som gillar den 

(augusti 2017), en ökning med ca 6 procent sedan 

augusti 2016 

 Twitter.com/Guardian har 6 780 000 följare (augusti 

2017), en ökning på 16 procent sedan augusti 2016 

 Som App finns The Guardian för både iOS och Android – 

iPhone, iPad och Smartphone 

 
23 

 92 procent av den brittiska befolkningen (cirka 60 

miljoner) använder Internet. 

 64 procent av den brittiska befolkningen har aktiva 

konton i sociala medier och 57 procent är aktiva med 

sina mobila enheter på sociala medier. 

 Det finns 13 procent fler mobilabonnemang än hela 

brittiska befolkningen (dvs inklusive barn). 

Genom att analysera turismrelaterade Googlesökningar om 

Sverige från Storbritannien, får vi reda på följande 

information, som även illustreras med grafer på nästa sida24:  

 Generella sökningar utgör 34 procent av alla turism-

relaterade sökningar som görs om Sverige från Stor-

britannien och handlar om t. ex. destinationer, 

weekendresor/ dagsbesök, paketresor och produkter, 

rundresor 

 Turistaktiviteter utgör 36 procent av alla sökningar och 

handlar om t. ex. äventyr och friluftsliv, nöjesparker, 

museum, shopping, fiske 

 Boende utgör 30 procent av alla sökningar och handlar 

om t. ex. camping, bed & breakfast, vandrarhem, hotell 

 Totalt gjordes 312 000 turismrelaterade sökningar om 

Sverige från Storbritannien 2016. 



 

 
 

 

25 Visit Swedens Trendrapport 2017 
26 SimilarWeb Country rankings, augusti 2017, https://www.similarweb.com/top-websites/united-kingdom/category/travel (2017-09-18) 
27 App Annie country rankings: travel apps, iOS, september 2017, https://www.appannie.com/apps/ios/top/united-kingdom/travel/?device=iphone (2017-09-18). 

 

Hos resenären dominerar smartphones. Vi har många och 

korta interaktioner med mobilen men byter mellan skärmar i 

olika faser under utnyttjandet av en tjänst. Vi kanske kollar 

flygpriser på mobilen i tunnelbanan, men köper biljetter 

framför datorskärmen när vi är hemma.  

Vägen från idé till upplevelse kan t. ex. se ut så här: 

Resenären frågar t.ex. Google eller Apple i mobilen efter 

rekommendationer om sevärdheter i närheten, bokar 

biljetterna med TripAdvisors Viator, betalar med Klarna, 

reser dit med Uber och till slut delar hen resultatet på 

Facebooks Instagram.25 

Nedan visas de populäraste reserelaterade webbsidorna och 

apparna på den brittiska marknaden. (Webbsidor relaterade 

till lokalt resande såsom tåg och buss har exkluderats. Även 

Google Search och Google maps har exkluderats då dessa 

inte är rena resesidor.) 

Tripadvisor.co.uk 

Booking.com 

Skyscanner.net 

Airbnb.co.uk 

Thetrainline.com 

Uber 

Booking.com 

Ryanair 

easyJet 

Airbnb 
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Expedia  
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Digital kommunikation är ett självklart fokus i Visit Swedens 

integrerade kommunikation. Information för resenären finns 

bland annat på Visit Sweden.com och i de egna sociala 

kanalerna28. 

Under helåret 2016 ledde Visit Swedens PR-arbete till att 

Sverige omnämndes i 626 artiklar med ett PR-värde29 på 

totalt 244 MSEK. Visit Sweden Storbritanniens Klout Score30 

2016 låg på 65 av maximalt 100.  

De mest omskrivna ämnena i Storbritannien var: städer, 

hotell/nöjesparker, mat och dryck, natur och utomhus-

aktiviteter, svensk livsstil. 

Artiklarna fördelar sig främst på print och web enligt grafen 

nedan: 

 

  

 

        

 

 

28 https://www.facebook.com/VisitSweden, https://twitter.com/VisitSwedenUK, http://instagram.com/visitswedeninuk, http://visitswedenuk.tumblr.com/ 
29 PR-värdet är en beräkning av vad publiciteten hade kostat om den hade bestått av köpt annonsutrymme. Värdet beräknas utifrån annonskostnad, artikelstorlek, varumärkesexponering och 
huruvida artikeln är positiv, negativ eller neutral. En negativ artikel ger inget PR-värde. En redaktionell nyhet antas ha högre trovärdighet än en annons 
30 Klout Score är ett tal mellan 1-100 som representerar inflytande. (skalan är exponentiell och ingen i världen har 100) Ju mer inflytelserik företaget/personen är, desto högre blir Klout Score. 
Inflytande är förmågan att driva till handling. När företaget/personen delar något på sociala medier eller i verkliga livet och folk reagerar, ökar det inflytandet. Klout-score-jämförelser 
VisitBritain: 82, Källa: https://klout.com/impact-ranking/travel, (2017-09-04).  

Nedan kommenterar Visit Swedens PR-avdelning i 

Storbritannien medielandskapet i Storbritannien:  

”VS.com och webb generellt 

Det är idag vanligare att man tittar på vs.com med en mobil 

än med en vanlig dator. Skiftet har gått fort och det är 

sannolikt att mobil kommer att ta större andel, innan vi ser 

en utjämning.  

Sex av tio använder en mobil när de surfar på våra webb-

platser. Endast fyra av tio använder en vanlig dator.  

Social Media 

Visit Swedens Facebook har haft en bra ökning av fans 

under 2017. Generellt är Facebook fortsatt störst kanal i UK 

med 42 miljoner med störst åldersgrupp 20-29 åringar. 

Twitter och Intagram är fortsatt stora även om Twitter har 

utmaningar när det gäller annonseringsmodellen och 

rapportering om de inte ska tappa än mer. 

Bäst kostnadseffektivt resultat av annonsering är på 

Facebook och Instagram. På våra influencer-kampanj-

mätningar under sommaren har även Facebook visat sig 

vara den bättre, kostnadseffektiva annonskanalen.  

En intressant studie visar att Twitter-användare i UK tjänar 

betydligt mer än andra, 62% har £48K+ inkomst per år 

jämfört med medelinkomsten i Storbritannien på straxt över 

£26k, så kan vara en bra kanal ändå men med mindre reach. 

Visit Swedens kommunikation  

I Storbritannien arbetar vi sedan 2015 fokuserat mot 

målgruppen Nyfikna Upptäckare.  

Britterna är generellt positiva till Sverige som land och 

nyfikna på den svenska livsstilen med såväl naturupplevelser 

som storstadsupplevelser och resor med koppling till mat, 

natur och kultur.  

Under 2016 gjorde vi t ex en större kampanj ”Holiday in 

Sweden” i samarbete med The Guardian som skapade stort 

intresse digitalt med över 200 000 unika besökare. 

Kampanjen bestod av filmer och artiklar producerade i 

Sverige av britter för britter.  

Under 2017 har vi fortsatt vårt fokus på den svenska 

livsstilen och arbetar nu än mer integrerat med fokus på 

britternas resecykel, så att vi kommunicerar i rätt tid och 

med rätt budskap när britterna drömmer och planerar sina 

resor. Vi har även gjort flera större satsningar på t ex hållbar 

naturturism med kampanjer som Freedom to roam och 

72hcabin, måltidsturism med Observer Food Monthly 

Awards och The Great Nordic Feast i samarbete med alla 

åtta nordiska destinationer samt lanserat det nya initiativet 

Swedish Design Moves i Storbritannien med digitala filmer, 

mässa och press events.” 

  

 
 

 

 

https://www.facebook.com/VisitSweden
https://twitter.com/VisitSwedenUK
http://instagram.com/visitswedeninuk
http://visitswedenuk.tumblr.com/


2016 gjordes cirka 466 miljoner kommersiella över-

nattningar av britter utomlands. Detta motsvarar 54 procent 

av samtliga brittiska kommersiella övernattningar, både 

inrikes och utomlands. Av alla brittiska kommersiella över-

nattningar utomlands gick 0,2 procent till Sverige. Medan 

de kommersiella övernattningarna av britter i utlandet 

ökade med 19 procent 2016 jämfört med 2008, ökade de 

brittiska kommersiella övernattningar i Sverige med 29 

procent under samma period. 

Sett till antalet ankomster till utlandet (utan att skilja mellan 
olika övernattningsformer eller olika vistelsetid), registrera-
des totalt 85 miljoner ankomster av britter utomlands under 
2016. Vid jämförelse mellan britternas ankomster i utlandet 
och befolkningens storlek, kännetecknas Storbritannien  av 
en relativt hög reseintensitet (i genomsnitt 1,3 ankomster 
utomlands per person och år). 
 
Sverige ligger på 15:e plats bland britternas utlands-
destinationer i Europa utifrån antal ankomster 2016. 
(Danmark på 12:e plats. Finland och Norge finns inte med 
bland topp 20 utlandsdestinationer).  
 
 

 

31 Tourism Economics, 2017, www.oxfordeconomics.com (2017-06-01). 

 
 

 
 

 

 

 



Storbritanniens rese- och turistindustri spelar en enormt 

viktig roll i den brittiska ekonomin och bidrar med cirka 9 

procent av landets totala ekonomiska aktivitet. Den ut-

gående resebranschen ensam bidrar med 28,3 miljarder 

kronor per år till den brittiska ekonomin och EU är Stor-

britanniens största marknad för utlandsresor, med 75 

procent av affärs- och semesterresor i EU. För den in-

kommande besöksnäringen i Storbritannien är EU också 

den viktigaste marknaden. Med detta i åtanke är det viktigt 

att reseindustrin kan fortsätta att lyckas efter Brexit och 

semesterresenärer kan fortsätta att resa fritt och njuta av de 

viktiga fördelar som för närvarande är öppna för dem. 

Association of British Travel Agents (ABTA) är Storbrit-

anniens största reseorganisation och representerar 1200 

medlemmar i form av resebyråer och researrangörer som 

säljer resor för ett värde av £32 miljarder per år. ABTA har 

syfte att arbeta med den brittiska regeringen för att hjälpa 

Brexit bli så framgångsrikt som möjligt. Under fem huvud-

punkter beskriver ABTA de prioriteringar, utmaningar och 

möjligheter som regeringen uppmanas att fokusera på, på 

uppdrag av resebranschen och brittiska resenärer: 

1. Att behålla Britternas möjligheter att resa fritt inom 

Europa och bortom Europa 

2. Att behålla visumfritt resande mellan Storbritannien och 

EU 

3. Att skydda värdefulla konsumenträttigheter 

4. Att ge brittiska företag operativ stabilitet 

5. Att ta tillvara möjligheter för tillväxt 

Det innebär att skydda många av de fördelar Storbritannien 

för närvarande har, inklusive viseringsfritt resande och 

tillgång till kostnadsfri eller subventionerad hälsovård. Det 

innebär också att skydda transportförbindelser, inklusive 

flyglinjer, och att skydda värdefulla konsumenträttigheter. 

Det innebär även att identifiera möjligheter att ändra 

reglering och beskattning som uppstår ur Brexit.  

Många av ABTA-medlemmar säljer resor upp till 18 

månader i förväg. Med Brexit-förhandlingar som tar två år 

är det viktigt att regeringen i Storbritannien är överens om 

effektiva övergångsbestämmelser med EU medan de finare 

detaljerna av Storbritanniens utträde arbetas fram. Detta 

ger konsumenter och företag förtroende att fortsätta boka 

och resa och möjliggöra att en av Storbritanniens och 

Europas ledande industrier fortsätter frodas.32 

Trots Brexit fortsätter britterna att spendera sina pengar på 

resor. 74 procent av konsumenterna bekräftar att deras 

reseplaner inte kommer att ändras i år med tanke på Brexit 

och pågående politisk ovisshet, enligt Travel Bulletin, en av 

Storbritanniens ledande media inom resebranschen.33

 

32 https://www.abta.co.uk/assets/abta%20Brexit%20Report%202017.pdf, https://abta.com/about-us/press/abta-sets-out-priorities-for-brexit-negotiations-for-travel-and-tourism 
33 http://travelbulletin.co.uk/news-mainmenu/brexit-a-weaker-pound-will-have-little-impact-on-brits-taking-luxury-trips-abroad 

 

Det som också påverkar resandet är valutakursen. Jämförd 

med svenska kronan har brittiska pundet försvagats med     

-9 procent (augusti 2017 jämförd med 2016). Jämförs 

pundet med andra stora valutor så har dessa blivit ännu 

starkare och därmed dyrare för de brittiska resenärerna. 

Detta påverkar resandet utomlands dvs. vilken typ av 

semester och vilken destination man bokar. Brittiska 

resenärer är allt mer medvetna, allt handla om bästa möjliga 

värde för pengarna. 

  

 

https://www.abta.co.uk/assets/abta%20Brexit%20Report%202017.pdf
https://abta.com/about-us/press/abta-sets-out-priorities-for-brexit-negotiations-for-travel-and-tourism


Inkommande besökare i Sverige34 

Besökare från Storbritannien ökade sitt semesterresande till 

Sverige under 2014 och med 718 900 besök i Sverige (både 

endags- och flerdagsbesök) stod brittiska besök för 4 pro-

cent av samtliga utländska besök under 2014 enligt 

Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS. 

Stockholm, Västsverige inklusive Göteborg och Sydsverige 

inklusive Malmö är de områden där flest besök från 

Storbritannien skedde under 2014. 

 

 

 

34 Gränsundersökningen IBIS: Under 2014 gjordes 19,9 miljoner besök (+6 procent jfr. 2013) i Sverige av personer bosatta i andra länder. Om IBIS: Under perioden 2011–2014 genomförs 
en omfattande nationell gränsundersökning av inkommande besökare i Sverige (IBIS) av Tillväxtverket, genom leverantören Markör Marknad & Kommunikation, för att öka kunskapen om 
den inkommande turismen i Sverige. Undersökningen sker i form av personliga intervjuer (ca 20 000 intervjuer årligen) av inkommande besökare vid Sveriges mest frekventa 
gränspassager, dvs. flygplatser, färjehamnar, vägövergångar, tåg etc vid utresetillfället. Därutöver används telefonintervjuer i Finland och Norge. www.tillvaxtverket.se/ibis (2015-07-11). 
35 Tillväxtverket/SCB 2017, http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/inkvartering/inkvarteringsstatistik/ . 
36 Tillväxtverket/SCB 2017, http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/inkvartering/inkvarteringsstatistik/  
 

Med inkvarteringsstatistiken från SCB/Tillväxtverket får vi 

information om ”vart reser man och hur bor man i 

Sverige”? Britterna gjorde 857 570 övernattningar under år 

2016, vilket är en ökning med 11 procent mot 2015.35 

 

 Brittiska Utländska Andel 

2008 665 833 11 963 917 6% 

2015 771 410 15 174 651 5% 

2016 857 570 15 593 726 5% 

2015-2016 +11 +3% 

Källa: Tillväxtverket/SCB36(2016) 
Anmärkning: Avser övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL  
(förmedlade privata stugor och lägenheter). 

 

Tabellen och figuren på följande sida visar att Stockholms 

län har flest antal övernattningar från Storbritannien, följt av 

Västra Götalands och Skåne län, om man bortser från 

”storstadsregionerna”.  

Stockholms län står även för den största tillväxten i 

absoluta tal medan Gotlands län har den procentuellt   

(+40 procent) största tillväxten. Södermanlands län har 

tappat flest brittiska övernattningar (-3 645) under 2016 i 

absoluta tal och står även för den procentuellt största 

minskningen (-40 procent). 

  
 



 

Region/Län Övernattn.  
2016 

Förändring 
övernattningar 

2016 jfr 2015 

  Antal i % 

Stor-Stockholm 440 825 47 388 12% 

Stor-Göteborg 127 245 16 511 15% 

Stor-Malmö 67 980 15 018 28% 

    

Stockholms län 441 557 46 991 12% 
Västra Götalands 
län 147 608 18 928 15% 

Skåne län 90 476 15 943 21% 

Norrbottens län 35 751 574 2% 

Jämtlands län 20 045 5 339 36% 

Uppsala län 16 513 -970 -6% 

Östergötlands län 15 995 1 746 12% 

Dalarnas län 12 166 -692 -5% 

Jönköpings län 11 712 824 8% 

Värmlands län 10 076 144 1% 

Västerbottens län 7 250 -217 -3% 

Hallands län 7 049 1 131 19% 

Kalmar län 5 503 -196 -3% 

Södermanlands län 5 462 -3 645 -40% 

Örebro län 5 328 -601 -10% 

Västernorrlands län 5 011 184 4% 

Gävleborgs län 4 853 141 3% 

Blekinge län 4 733 -732 -13% 

Kronobergs län 4 201 982 31% 

Gotlands län 3 154 894 40% 

Västmanlands län 3 127 -608 -16% 

Hela riket 857 570 86 160 11% 
 

 

  

Källa: Tillväxtverket/SCB (2016)  
Anmärkning: Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL i Sverige 
från Storbritannien, länsvis 2015. I storstadsområdena och riket exkl. storstadsområden 
ingår ej förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL). 
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När det gäller övernattningar efter boendeform utgör hotell 

den absolut största gruppen med 87 procent följt av 

vandrarhem med 5 procent. 

Stugbyar ökade mest med 33 procent följt av privata 

förmedlade stugor och lägenheter med 25 procent enligt 

tabellen nedan. 

När det gäller övernattningar i Sverige från Storbritannien 

månadsvis var det februari som ökade mest med 23 

procent. Tätt efter kom de följande månaderna mars, april, 

maj.  

Källa: Tillväxtverket/SCB (2017), Anmärkning * SoL = förmedlade privata stugor och lägenheter

  

 
 
Övernattningar på  2008 2015 2016 Förändr 2016 

jfr 2015 
Förändr 2016 

jfr 2008 
Genomsnittlig årlig  

tillväxttakt 2008-2016 

Hotell 570 863 678 984 749 438 10% 31% 3% 

Stugbyar 12 140 16 284 21 656 33% 78% 8% 

Vandrarhem 30 674 39 690 43 606 10% 42% 4% 

Camping 32 523 22 692 25 663 13% -21% -3% 

SoL* 19 633 13 760 17 207 25% -12% -2% 
Totalt 665 833 771 410 857 570 11% 29% 3% 

       
 

Källa: Tillväxtverket/SCB (2017), Anmärkning * SoL = förmedlade privata stugor och lägenheter 
 

 



Här jämförs övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem 

och camping med våra nordiska grannländer. Fördelningen 

är relativt jämnt fördelad, där Danmark har den största 

marknadsandelen med 30 procent följt av Sverige med 29 

procent och Norge med 24 procent. 

 

 

2016 jämfört med 2015 har övernattningar på hotell, 

stugbyar, vandrarhem och camping från Storbritannien i 

Sverige ökat med 11 procent. Det samma gäller för 

Danmark. I Finland och Norge har det skett en något lägre 

ökning. Danmark har den mest positiva utvecklingen sett 

över längre tid (2016 jämfört med 2008) +68 procent. 

Samma period har Finland haft en negativ utveckling med   

-9 procent. 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB (2017). 
 

 

 
Källa: Ländernas resp statistiska centralbyråer. Avser brittiska övernattningar på hotell, 
stugbyar, vandrarhem och camping (dvs. ej SoL) i Norden 2015. 
 

 
 

Danmark Finland Norge Sverige



Många vägar leder till Sverige. Det går nu fler flygavgångar 

än någonsin från ett flertal olika orter i Storbritannien till 

Göteborg och Stockholm.37 Många kommer indirekt via 

Köpenhamn. Från och med 30 mars 2018 börjar SAS flyger 

två gånger per veckan mellan Arlanda och Birmingham. 

Även easyJet och BMI Regionals har utökat sina avgångar 

till Sverige. 

 

 

37 Four Communications 
38 Birmingham Airport News https://www.birminghamairport.co.uk/media-information/news/2017/10/scandinavian-airlines-sas-announce-new-route-stockholm-from-birmingham-

airport/?utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_source=Twitter 

 

 

Från Storbritannien till Sverige 

Transun London Gatwick, East Midlands, Exeter, 
Newcastle, Manchester, Bournemouth, 
Bristol, Doncaster, Birmingham, 
Humberside, Leeds Bradford, London 
Stansted – Kiruna (januari-mars) 

  

Discover the World London Heathrow – Kiruna (december-april) 

easyJet London Gatwick – Åre/Östersund 
(december-mars) 
Bristol - Stockholm 

 London Luton- Stockholm 

  

British Airways, SAS London Heathrow – Stockholm Arlanda 

British Airways London Heathrow – Göteborg 

Norwegian London Gatwick – Stockholm Arlanda, 
Göteborg 

Ryanair London Stansted – Stockholm/Skavsta, 
Västerås Airport, Göteborg 

SAS Manchester, Edinburgh – Stockholm 
Arlanda 
Birmingham – Stockholm (2 avgångar per 
veckan från 30/3 2018)38 

Ryanair Edinburgh – Göteborg 

  

BMI Regional’s Birmingham - Göteborg 

  

 
 
 

 

Med flyg till Sverige via Danmark / Dublin 

SAS London Heathrow, Aberdeen, Birmingham, 
Manchester – Köpenhamn/Kastrup 

British Airways London Heathrow – Köpenhamn/Kastrup 

easyJet London Gatwick, London Luton, Bristol, 
Manchester, Edinburgh – Köpenhamn/ 
Kastrup 

Norwegian London Gatwick, Edinburgh – 
Köpenhamn/Kastrup 

SAS Dublin – Stockholm Arlanda, Köpenhamn/ 
Kastrup 

Norwegian Dublin – Köpenhamn/ Kastrup 

Ryanair Dublin – Stockholm Skavsta 

  

  

Med bil eller tåg via Öresundsbron 

Öresundsbron Köpenhamn – Malmö 

Eurostar London/Kent – Bryssel – Köpenhamn – 
Sverige Den snabbaste resvägen med tåg 
från Storbritannien till Sverige är via 
Eurostar tjänsten genom kanaltunneln från 
London (St Pancras) eller Ashford 
International (Kent) till Bryssel, med vidare 
tåg till Köpenhamn för anslutande tåg till 
Sverige. Genom att tågen går från 
Köpenhamn till destinationer i Sverige via 
bron och tunneln över Öresund. 

  

Med buss till Sverige 

Eurolines Eurolines är den ledande operatören av 
reguljär buss till Europa, däribland 
Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Malmö 
och Uddevalla i Sverige 

  

Källa: Visit Sweden Storbritannien. Anmärkning: Vi reserverar oss för ändringar som 
sker kontinuerligt efter uppdateringen september 2017. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://www.birminghamairport.co.uk/media-information/news/2017/10/scandinavian-airlines-sas-announce-new-route-stockholm-from-birmingham-airport/?utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_source=Twitter
https://www.birminghamairport.co.uk/media-information/news/2017/10/scandinavian-airlines-sas-announce-new-route-stockholm-from-birmingham-airport/?utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_source=Twitter


Konkurrensen om de internationella resenärerna är 

stenhård. Visit Sweden har därför genom noggrann analys 

av flera geografiska marknader identifierat en köpstark 

målgrupp med stor potential att välja Sverige som resmål.  

Undersökningen39 som omfattar närmare 10 000 personer 

mellan 20–70 år från 11 länder visar vad målgruppen har för 

intressen, vad de har för förväntningar och vad de vill göra 

när de kommer till Sverige. Vi kallar målgruppen för Den 

globala resenären. 

Som grupp har Den globala resenären i genomsnitt en 

högre inkomst och utbildning än de som inte är globala 

resenärer. De är också oftare personer som gillar att prova 

nya saker och tycker det är viktigt att ha kul. 

Den globala resenären reser utomlands minst 1 gång per år 

med minst en övernattning och utgör totalt c:a 70 procent 

av befolkningen i Visit Swedens marknadsföringsområden.  

De globala resenärerna uppfattar Sverige som ett tryggt och 

säkert resmål, med vacker och tillgänglig natur och 

omgivningar. Det är gästvänligt, ett bra resmål för camping 

och stugsemester samt att det finns mycket att se och göra 

runtom i landet. Deras vanligaste anledningar till en 

semesterresa till Sverige är att vilja uppleva nya städer och 

platser, att koppla av och slippa rutiner och att ha roligt 

tillsammans med resesällskapet.

 

39 Visit Swedens målgruppsanalys 2015, Visit Sweden/GfK, se faktaruta på sida 22. 

  



Totalt är 88 procent av de globala resenärerna i 
Storbritannien intresserade av att besöka Sverige på 
semester (blå och grön i diagrammet nedan). Många 
av dessa, drygt 2 av 3, har aldrig besökt Sverige på 
semester tidigare, så det skulle bli deras första besök. 

Bland de 33 procent som har besökt Sverige tidigare 
på semester (någon gång i livet) är majoriteten 
intresserade av att återvända vilket är ett kvitto på att 
de fick en bra upplevelse och är nöjda med sitt 
besök! Slutsats: Tillväxtpotentialen i UK är stor! 

Brittiska globala resenärer har viss kännedom om Sverige 

som semesterdestination: 59 procent känner till hur det är 

att semestra i Sverige och vad Sverige har att erbjuda 

turister.41

 

40 Visit Swedens målgruppsanalys 2015, Visit Sweden/GfK, se faktaruta på sida 22. 
41 Visit Sweden Brand Tracking 2014-2016, Visit Sweden/GfK. Undersökningen syftar till att ge en djupare förståelse för Sverige som land och semesterdestination  
när det gäller globala resenärers kännedom om Sverige. Respondenterna får följande fråga om 6-7 länder: Hur väl känner du till följande länder som semesterdestinationer, dvs hur det är att 
semestra i landet och vad det har att erbjuda turister? 
42 Visit Sweden Brand Tracking 2014-2016, Visit Sweden/GfK. Utifrån 15 associationer bland Den globala resenären i Storbritannien. Här redovisas topp 5 som har fått  
svara på frågan: I vilken utsträckning anser du att vart och ett av följande uttryck eller ord stämmer in på Sverige som semesterdestination? 

Detta associerar brittiska globala resenärer med Sverige 

som semesterdestination42 

 

 

 

   



I följande avsnitt redovisas resultat som baseras på svar från 

målgruppen Den globala resenären med intresse att resa till 

Sverige från Storbritannien.43 Respondenterna motsvarar 

den brittiska befolkningen i Visit Swedens marknadsförings-

område South East, Greater London, Greater Manchester 

och Greater Birmingham avseende kön och ålder och de har 

fått svara på frågor om hur en tänkt Sverigesemester skulle 

se ut för dem. 

För att göra vår kommunikation än mer träffsäker har vi delat 

in målgruppen Den globala resenären med Sverigeintresse i 

tre segment som har olika drivkrafter till att resa på semester 

till Sverige: 

 Nyfikna upptäckare 

 Aktiva naturälskare 

 Vardagssmitande livsnjutare 

Nyfikna upptäckare finns i lika stor utsträckning bland 

kvinnor som bland män och i alla åldersgrupper. De gillar 

överraskningar, nya upplevelser och tycker att det är viktigt 

att göra många olika saker under sin livstid. De är en nyfiken 

grupp med många intressen och vill gärna lära sig mer. De 

starkaste drivkrafterna för en Sverigesemester är för dem att 

uppleva nya städer och platser, att lära sig något nytt samt 

att se och göra så mycket som möjligt i Sverige. De är 

mycket intresserade av svensk kultur och livsstil och vill 

gärna besöka både städer och landsbygd.  

Nyfikna upptäckare utgör 48 procent av brittiska globala 

resenärer med Sverigeintresse medan de utgör 43 procent 

av alla globala resenärer med Sverigeintresse i de 11 

marknaderna totalt. I Storbritannien riktas all kommunikation 

mot detta största segment (4,4 miljoner i antal), se sidan 9. 

Aktiva naturälskare finns i alla åldersgrupper och familje-

typer även om männen är lite fler. För dem är det allra 

viktigaste att få uppleva naturen och lugnet på en 

Sverigesemester. Samtidigt vill de vara aktiva och gillar att 

sporta utomhus. Detta syns också i deras val av aktiviteter 

och boende, där de är överrepresenterade i naturnära 

boendeformer, och utomhusaktiviteter (barmark) är det de 

helst vill göra i Sverige. Detta betyder däremot inte att de är 

ointresserade av allt annat! Även denna grupp vill besöka 

städer, uppleva stämningen och njuta av god mat m.m.  

Aktiva naturälskare utgör 11 procent av brittiska globala 

resenärer med Sverigeintresse medan de utgör 19 procent 

av alla globala resenärer med Sverigeintresse i de 11 

marknaderna totalt.  

Vardagssmitande livsnjutare består av både kvinnor och 

män och finns i alla åldrar. De besöker Sverige på semestern 

framför allt för att koppla av och slippa rutiner och ha roligt 

med dem de reser med. De vill också känna sig fria, njuta av 

god mat och dryck samt uppleva nya städer och platser. Mat 

och shopping är populärt bland de flesta, och vardags-

smitarna är de som gillar det mest. De åker gärna på kortare 

resor och vill helst bo 4-stjärnigt. Weekends och långhelger 

är överrepresenterade i detta segment.  

 

43 De respondenter som tillhör målgruppen Den globala resenären (dvs de som regelbundet reser på semester till utlandet med minst en övernattning) har fått svara på om de är intresserade 
av Sverige som destination. 

 

 

Vardagssmitande livsnjutare utgör 34 procent av brittiska 

globala resenärer med Sverigeintresse medan de utgör 33 

procent av alla globala resenärer med Sverigeintresse i de 

11 marknaderna totalt. 

Läs mer om drivkraftssegmenten i Visit Swedens 

målgruppsprofil på corporate.visitsweden.com. 

 

 

 

 

 

 

3.  

4. Rundresa (61%) 

5. Uppleva den lokala matkulturen (60%) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Youtube och Facebook är de största sociala kanaler där 

brittiska globala resenärer hämtar inspiration. 75 procent av 

brittiska globala resenärer med Sverigeintresse tar med 

mobilen och använder den för att surfa under en 

semesterresa utomlands. 64 procent av de som använder 

minst ett av de sociala medier vi frågat om är själva aktiva 

användare av tjänsterna under sin semesterresa genom att 

skapa och sprida innehåll om resmålet, främst via Facebook. 

 

 

Den mest önskade reslängden är 5-7 dagar. 34 procent 

önskar att stanna en långhelg. 

4 av 10, vill helst semestra i Sverige på sommaren, juni till 

augusti, men även andra årstider är aktuella tidpunkter. 

De flesta, 7 av 10 vill semestra i Sverige med sin partner. 26 

procent vill åka i sällskap av barn och 22 procent vill åka i 

sällskap av vänner. 

 

 

 

 

 



Sveriges utbud är mångfacetterat och väldigt varierande 

beroende på årstid, geografisk region och kulturella och 

infrastrukturella förutsättningar, för att bara nämna några 

faktorer. Lika varierat som Sveriges utbud är målgruppens 

efterfrågan. 

Kunskap om Den globala resenären hjälper oss att matcha 

Sveriges utbud med målgruppens efterfrågan, det vill säga 

vad man vill göra, hur man vill bo, när på året man vill åka till 

Sverige samt vilken typ av resa man tänker sig. De olika 

segmenten och dess drivkrafter gör det lättare att komma 

ännu djupare och förstå de olika anledningar som finns för 

att besöka Sverige på semester. All effektiv kommunikation 

vi gör riktar sig till dessa och vad och hur vi kommunicerar 

utgår från deras verklighet. Genom att berätta om det som 

mest intresserar dem ökar vi omvärldens lust till Sverige. 

Inför varje viktig marknadsföringskampanj eller aktivitet som 

Visit Sweden planerar tillsammans med olika 

samarbetspartners, analyseras resultaten långt mer 

djupgående än i denna övergripande genomgång. 

Vill du veta mer om hur du kan vara med i den 

internationella marknadsföringen? Gå in på 

corporate.visitsweden.com där du hittar utlandskontorens 

kontaktuppgifter. 
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Visit Sweden har sedan 2005 regelbundet genomfört mål-

gruppsanalyser med syftet att samla kunskap om Den 

globala resenären. Den senaste genomfördes under våren 

2015 då drygt 10 000 globala resenärer, 20–70 år, inter-

vjuades online på 11 av Visit Swedens 12 prioriterade 

marknader (ej Kina). På 5 marknader dras riksrepresentativa 

urval på kön, ålder och region. På övriga 6 marknader görs 

intervjuer enbart inom Visit Swedens marknadsförings-

områden. 

Med intervjuerna som underlag gjordes en segmenterings-

analys och tre olika grupper identifierades, alla med mycket 

särskiljande drag kring vilka drivkrafter de hade för att resa 

på semester till Sverige, samt vad de vill göra under sin 

semester här. Vi kallar dem drivkraftssegment med namnen 

Nyfikna upptäckare, Aktiva naturälskare och Vardags-

smitande livsnjutare. 

Visit Sweden har valt att primärt arbeta med dessa driv-

kraftssegment då det tydliggör att vi utvecklar kommunika-

tion som tar hänsyn till att besökare reser till Sverige av olika 

skäl och att de vill uppleva olika saker. 

 

Marknad Region Antal intervjuer 

Danmark Hela landet 973 

Norge Hela landet 931 

Finland Hela landet 648 

Tyskland Hela landet 2000 

Nederländerna Hela landet 700 

UK South East, Gr. London 
 

 Gr. Manchester, Gr. Birmingham 1000 

Ryssland St. Petersburg, Moskva 700 

Frankrike Île de France (Paris) 700 

Spanien Madrid, Catalunya 700 

Italien Rom, Milano 700 

USA 
New York State, Greater Chicago, 
California 

1000 

Totalt 10 052  
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