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Marknadsprofilen är en kortare sammanställning av 

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

Indien och alla övriga Visit Swedens utlandsmarknader. 

För övriga marknadsprofiler, se här1 

 Land, befolkning, ekonomi 

 Helgdagar och semester  

 Kulturella egenskaper 

 

 Framsteg inom teknik 

 Moderna resenärer är online 

 Den digitala revolutionen  

 Mediekonsumtion i Indien 

 Digitalt beteende 

 Visit Swedens integrerade kommunikation 

 

 Indiernas utlandsresande 

 Inkommande besökare i Sverige 

 Övernattningar i Sverige 

 Tillgänglighet till Sverige 

 

 Sverige i den globala resenärens ögon 

 Topp 5 aktiviteter 

 Topp 5 källor till information  

 Resesällskap 

 

1 Marknadsprofiler 2018 finns för följande 9 länder: Danmark,  Frankrike, Indien, Kina, Nederländerna, Norge,  Storbritannien, Tyskland och USA. 
2 https://corporate.visitsweden.com/utlandsmarknader/ 

I ett samarbete med Visit Sweden ingår marknads-, 

målgrupps-, omvärlds- samt mediaanalys för de valda 

segmenten som en naturlig del2. 
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Indien är en av världens snabbast växande ekonomier, med 

8,2 procent tillväxt under första kvartalet 2018. BNP 

förväntas växer med 7,6 procent 2018 och 7,2 procent år 

2019. Den långsiktiga tillväxten är begränsad till 6-7 procent 

i genomsnitt år 2017-26, vilket är något långsammare än 

tillväxten på i genomsnitt 7,3 procent per år mellan 2007-16. 

Tillväxtutsikterna drivs av att Indien intar en ledande 

position inom flera tjänstesektorer. Medelklassen som växer 

starkt är ytterligare en drivande faktor; antalet hushåll med 

en inkomst som överstiger 30 000 dollar kommer mer än 

fördubblas under det närmaste decenniet.  Med arbets-

kostnader som är bland de lägsta av BRIC-ekonomierna är 

Indien mycket konkurrenskraftigt. Även Indiens befolkning i 

arbetsför ålder förväntas växa starkt under de kommande 

två decennierna men lågt arbetskraftsdeltagande och dålig 

tillgång till utbildning har begränsat arbetskraftens bidrag till 

tillväxten. Otillräcklig infrastruktur har dessutom hindrat 

utbudet från att öka i takt med efterfrågan. Utsikterna har 

förbättrats efter regeringens satsning på infrastruktur och 

åtgärder för att höja framtida skatteintäkter. Men det krävs 

ytterligare framsteg för att minska infrastrukturklyftan.3 

Under kvartal 2, 2018 minskade indiernas konsument-

förtroende med 6 procentenheter jämfört med kvartal 1, 

2018. Detta indikerar ett lägre konsumentförtroende.4  

 

Folkmängd5 1, 3 miljarder,  
tillväxttakt: +1,2% 
 

Åldersstruktur6 0–24 år: 45% 
25–64 år: 48% 
65+ år: 7% 
Genomsnittsålder: 29 år 
 

Demografisk utveckling 
1997-20277 

0–14 år: 0% 
65+ år: 178% 

 

 

3 Country Economic Forecast Indien, Oktober 2018, 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. Globalt medelvärde:104 Källa: Nielsen, 
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/ua/docs/consumer-confidence-index-q2-2018.pdf 
5 CIA World Factbook, www.cia.gov (2018-08-01). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2017 
6 Ibid.  
7 Tourism Economics, 2018, http://www.oxfordeconomics.com (2018-10-22) 
8 CIA World Factbook, www.cia.gov (2018-08-01). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2017 
9 Riksbankens snittkurs dec 2017 (1 USD = 8,538 SEK), www.riksbank.se (2018-10-23). 
10 CIA World Factbook, www.cia.gov (2018-08-01). Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2017 
11 Riksbanken www.riksbank.se (2018-10-22). 
12 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. Globalt medelvärde:104 Källa: Nielsen, 
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/ua/docs/consumer-confidence-index-q2-2018.pdf 
13 Employment & labour law in India, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fa2fb547-5828-419a-bd3b-4ef01b612643 (2018-10-30) 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/School_holiday#India (2018-10-30) 
15 http://india.officialpublicholidays.com/national-holiday (2018-10-30) 

Indisk arbetsrätt är huvudsakligen federal till sin natur, dvs 

de flesta stater har egna lagar. Deras stadgar är likartade 

men inte identiska. Statlig semesterlag i allmänhet före-

skriver cirka 15 semesterdagar per år.  Speciellt för Indien är 

att arbetstagaren kan välja att inte komma till jobbet en viss 

dag utan att ansöka om semester i förväg.13 Sommarlov i 

Indien är mellan slutet av april (Södra Indien)/ mitten av maj 

(Norra Indien) till början av juni (Södra Indien)/ slutet av juni 

(Norra Indien).14 De vanligaste nationella helgdagarna under 

2019 visas i tabellen nedan: 

Nyårsdagen 1/1   

Pongal  15/1    

Republiken dag 26/1   

Guru Ravidas födelsedag 19/2   

Holi 21/3   

Ram Navami 14/4   

Mahavir Jayanti 17/4   

God fredag 19/4   

Indiens självständighetsdag 15/8   

Gandhi’s födelsedag 2/10   

Diwali  27/10   

Guru Nanak Jayanti 12/11   

Juldagen 25/12   

BNP per capita8 $7 200 = 61 474 SEK9  
världsrank: 157 
 

BNP-tillväxt 201710 6,7%, världsrank:15 

Valuta & växelkurs 
(medelvärde) 

Indiska rupee (CNY) har försvagats 
under 2010–2017 (-17%). 
Valutakursen har skiftat mellan 15,8 
SEK 2010 och 13,1 SEK 2017 (avser 
100 INR).11 
 

Konsumentförtroende12 Kvartal 2, 2018: 124  
(-6 jfr kvartal 1 2018) 

  

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/ua/docs/consumer-confidence-index-q2-2018.pdf
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/ua/docs/consumer-confidence-index-q2-2018.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fa2fb547-5828-419a-bd3b-4ef01b612643
https://en.wikipedia.org/wiki/School_holiday#India


 

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 männi-

skor, 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 indisk och svensk kultur.  

Genomgången beskriver vanliga upplevda skillnader men 

gäller självklart inte alla eller alltid. 

Den indiska kulturen uppvisar en högre grad av hårda 

värden jämfört med den svenska 

Sveriges och Indiens kulturer skiljer sig åt. I Indien är det 

vanligare och mer accepterat med hierarkier och man anser 

att status och prestationer är viktigare än vad svenskar 

generellt gör. Indien kan sägas ha en något mer 

relationsbaserad kultur, inom vilken man sätter större tilltro 

till familjen och respekterar den äldre generationen till 

högre grad än vad svenskar generellt gör.  

I detta avsnitt jämförs Indien och Sverige utifrån sex 

kulturella dimensioner som den holländske kulturforskaren 

Geert Hofstede har introducerat. De undersökningar som 

ligger till grund för värdena i figuren nedan genomfördes 

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 har en stark benägenhet att spara 
och investera, samt visa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I figuren ovan framgår att Sverige och Indien uppvisar olika 

värden på fem av de sex aspekterna (maktdistans, 

individualism, hårda värden, osäkerhetsundvikande och 

tillfredsställelse). Dvs i Indien är det vanligare och mer 

accepterat med maktdistans och hierarkier. I Indiens fall 

betyder det dock inte att landet är mindre demokratiskt.17 

Mångfalden av olika religioner som praktiseras sida vid sida 

är ett exempel på demokratin i landet. Även vad gäller 

arbetsmiljön har det skett stora förändringar. Trots att 

hierarkierna finns, kan man idag oftast tilltala chefen med 

förnamn och även skoja. Distansen förknippat med en sorts 

rädsla har försvunnit.   

I ovan figur blir även tydligt att indier har en lägre nivå av 

individualism än vi svenskar, vilket bland annat tar sig till 

uttryck i en mer relationsbaserad kultur inom vilken de 

sätter större tilltro till familjen och andra sociala grupper.  

Den indiska återhållsamheten är väl synlig genom mycket 

låga poäng i aspekten Tillfredsställelse. Det innebär att de är 

mer återhållsamma, lägger inte lika stor vikt vid fritid och 

har uppfattningen att deras handlingar är knutna till sociala 

normer.  

Kulturella  förändringar sker långsamt men enligt Ruth 

Dolla, marknadsansvarig för Indien på Visit Sweden, har det 

skett stora förändringar i Indien de senaste 10 åren. Den 

indiska kulturen har ”moderniserats” och i viss utsträckning 

även ”västerniserats” vilket gör att medelklassen från Indien 

inte skiljer sig extremt från medelklassen i andra länder när 

det gäller t ex deras resebeteende. Fritiden blir allt viktigare 

för indier. Medan andelen som ansåg att fritiden är mycket 

viktig var 16 procent 1989-93, låg den 2010-14 på 35 

procent i Indien. I Sverige är denna andel c:a 55 procent.18 

Jämfört med svenskarna är indierna mindre benägna att 

undvika osäkra situationer. Det innebär enligt Hofstede att 

generellt sett säger Indierna ganska rakt ut vad de tycker 

och tänker, jämfört med svenskar.  

Liksom i Sverige kan en dominerande preferens för Indien 

inte fastställas när det gäller pragmatisk resp. normativ 

inställning.   

 

16 Geert Hofstede™ Cultural Dimensions, 1967-73 med uppdatering 2001 och 2010, https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/ (2018-10-22) 
17 https://ourworldindata.org/democracy (2018-12-03). 
18 World Value survey http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (2018-12-03). 
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 Människor spenderar mer tid framför skärmar och 

enligt Apple låser iPhone-användare upp enheten  i 

genomsnitt 80 gånger per dag.19 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. 

 Oavsett var i världen man befinner sig kommer alla 

som är online i kontakt med de stora digitala 

jättarna Apple, Amazon, Facebook, Google, 

Microsoft, Tencent, Alibaba eller Baidu. Med sina 

plattformar leder de inte bara den digitala 

revolutionen, utan även hur individen producerar 

och delar innehåll. Detta påverkar i sin tur hur 

upplevelser i Sverige syns på en global marknad. 

Andra stora plattformar som erbjuder tjänster 

specifikt för resenärer, till exempel Expedia, 

Tripadvisor och Ctrip, har stort inflytande på 

synligheten för Sverige.20 

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 upp-

kopplade. Tre fjärdedelar av dem använder Facebook varje 

vecka och 6 av 10 ser på YouTube. Under utlandssemestern 

gör cirka 70 procent inlägg på olika sajter om sin 

semester.21 I digitala kanaler ökar kraven på relevant och 

engagerande innehåll, och bild, ljud, video och infografik 

vinner över längre texter. Möjligheten för svensk besöks-

näring är uppenbar: att finnas med i digitala kanaler och ha 

en dialog med sina besökare via sociala medier. 

 

För besöksnäringen leder den digitala revolutionen till en 

snabb utveckling av framför allt automatisering, 

robotisering, ständig uppkoppling och mer effektiv 

användning av Big Data. Vi ser redan nu nya 

 

19 Mobile user trends 2018, http://babich.biz/mobile-ux-trends-2018/ (2018-10-26) 
20 Visit Swedens Årsrapport 2017 
21 Målgruppsanalys 2018, Visit Sweden/ Nepa  
22 Visit Swedens Årsrapport 2017 
23 https://www.exchange4media.com/marketing-news/india-is-the-most-exciting-media-market-in-the-world-says-vineet-jain-89900.html (2018-10-30) 
24 Wearesocial, 2018 digital yearbook (2018-10-22) 
25 https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/ (2018-12-03) 
26 Digital Demand (D²©) – Sweden’s Online Tourism Brand Appeal, 2018 (Bloom Consulting) Studien baseras på destinationsspecifika nyckelord relaterade till turism som kategoriseras i 3 
kategorier (generella, turistaktiviteter och boende) & 68 ämnesområden (brandtags), 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.  

kundbeteenden och nya tjänster för resande. Nästa steg i 

utvecklingen av exempelvis automatisering blir en större 

användning av röststyrda tjänster. Vi ser också att antalet – 

redan flera miljarder människor – som är uppkopplade blir 

fler även på destinationen. Mobilen är idag ett självklart 

verktyg för att optimera reseupplevelsen och dela med sig 

på sociala medier.22 

Det indiska medielandskapet är mer dynamiskt än någonsin 

tidigare. Framgångsrika medieföretag tänker inte längre på 

uppdelningen print, tv, radio, digital, utan bara utifrån 

konsumentperspektivet. Med mer än 900 TV-kanaler och 

cirka 17 000 tidningar är Indien den mest mångsidiga och 

levande mediemarknaden i världen idag. Den snabba 

tillväxten av 4G, stigande läskunnighet och att Indien är den 

snabbast växande större ekonomin i världen, gör den 

indiska mediemarknaden otroligt spännande.23 

 34 procent av den indiska befolkningen (cirka 462 

miljoner) använder Internet. 

 19 procent av den indiska befolkningen har aktiva 

konton i sociala medier och 17 procent är aktiva med 

sina mobila enheter på sociala medier  

 Det finns 1 206 miljoner mobilabonnemang (90% av 

befolkningen (dvs inklusive barn)).  

 Med 294 miljoner Facebook användare har Indien flest 

användare i världen.25 

 

Genom att analysera turismrelaterade Googlesökningar om 

Sverige från Indien, får vi reda på följande information, som 

även illustreras med grafer på nästa sida26: 

 

 93 000 turismrelaterade sökningar gjordes totalt om 

Sverige från Indien 2017 (+33% jfr med 2016). 

 Generella sökningar utgör 54 procent av alla turism-

relaterade sökningar som görs om Sverige från Indien 

och handlar om t. ex. destinationer, weekendresor/ 

dagsbesök, paketresor och produkter, rundresor 

 Turistaktiviteter utgör 26 procent av alla sökningar och 

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

museum, shopping, fiske 

 Boende utgör 20 procent av alla sökningar och handlar 

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

 

http://babich.biz/mobile-ux-trends-2018/
https://www.exchange4media.com/marketing-news/india-is-the-most-exciting-media-market-in-the-world-says-vineet-jain-89900.html
https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/


 

 

 

27 Global Mobile Market Sizing, Phocuswright 2017 
28 Indian Consumer Travel Report 2017, Phocuswright 2018 
29 App Annie country rankings: travel apps, iOS, September 2018, https://www.appannie.com/en/apps/ios/top/germany/travel/iphone/ 
 

 

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. I Indien är dock 

mobilen första valet. Andelen av mobilbokningar i Indien 

förväntas öka till 36 procent år 2020.27 

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

Resenären inspireras på Facebook eller Youtube, söker 

efter destinationer med Google, bokar på MakeMyTrip och 

betalar med Paytm.28  

Nedan visas de populäraste reserelaterade webbsidorna på 

den indiska marknaden: 

 MakeMyTrip 
 OYO  
 Goibibo 
 Trivago 
 Airbnb 
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Digital kommunikation är ett självklart fokus i Visit Swedens 

integrerade kommunikation. Information för resenären finns 

bl a på Visit Sweden.com och i de egna sociala kanalerna30. 

Under helåret 2017 ledde Visit Swedens PR-arbete till att 

Sverige omnämndes i 349 artiklar med ett PR-värde på 

totalt 52,7 MSEK.  

De mest omskrivna ämnena i Indien var: City och 

Transport, bland annat till följd av artiklar om Stockholm 

samt om Air Indias direktlinje. Intresset för natur- och 

utomhusaktiviteter var också stort, och Airbnb-kampanjen 

hjälpte till att göra detta till det tredje största ämnet sett till 

PR-värde. 

Artiklarna fördelar sig främst på nationella nyhetsmedier. 

 

 

 

 

30 https://www.facebook.com/VisitSwedenIN/ 

“The Indian media scene is experiencing a super charged 

growth within digital advertising whereas print media 

advertising is declining. Bloggers and influencers have 

created their own ecosystem, which is becoming 

increasingly popular with the younger target group. 

The Indian consumer prefers video and interactive stories 

over static communication on social media. 

‘Mobile first’ is a trend across all sectors – online shopping, 

reviews, research, streaming, gaming, etc. 

‘Catch-up TV’ (as svtplay.se in Sweden) is now being 

increasingly watched on the computer or mobile.  

AR & VR in discussion but still at an infancy stage.“



2017 gjordes 124 miljoner kommersiella övernattningar av 

indier utomlands. Detta motsvarar 53 procent av samtliga 

indiska kommersiella övernattningar, både inrikes och 

utomlands. Av alla indiska kommersiella övernattningar 

utomlands gick 0,2 procent till Sverige.  

De kommersiella övernattningarna av indier i utlandet 

ökade med 107 procent 2017 jämfört med 2008. Ökade 

gjorde även de indiska kommersiella övernattningarna i 

Sverige, med 311 procent, under samma period.  

 

Vid jämförelse mellan indiernas ankomster i utlandet och 
befolkningens storlek, kännetecknas Indien av en mycket 
låg reseintensitet (i genomsnitt 0,01 ankomster utomlands 
per person och år). 
 
Sverige ligger på 6:e plats bland indiernas utlands-
destinationer i Europa utifrån antal ankomster 2017. 
(Finland på 11:e plats, Danmark på 16:e plats, Norge är inte 
bland topp 20 destinationer).  
 
Utlandsresandet från Indien till Sverige förväntas öka 

snabbare än till utlandet, med totalt 37 procent 2017-2022 

(Motsvarar en årlig tillväxt på 7,3%).  

 
 
 
   

 

31 Tourism Economics, 2018, http://www.oxfordeconomics.com (2018-07-01) 

 

 
 

 

  

 



En stor andel besökare från Indien är affärsresenärer. Med 

30 608 affärsresor 2014 är Indien en av de 15 största 

marknaderna utifrån antal affärsresor. Mellan åren 2011 och 

2014 ökade antal affärsresor från Indien till Sverige med 13 

procent. 32   

 

Med inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket/SCB får vi 

information om ”vart reser man och hur bor man i 

Sverige”? Indierna gjorde 216 058 övernattningar i Sverige 

2017, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 

2016.33 

 Indiska Utländska Andel 

2008 52 534 11 963 917 0% 

2016 175 088 15 593 726 1% 

2017 216 058 16 190 730 1% 

2016-2017 +23% +4% 

Källa: Tillväxtverket/SCB34 (2018) 
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 störst antal övernattningar från Indien, följt av Skåne 

och Västra Götalands län, om man bortser från ”storstads-

regionerna”.  

Stockholms län står för den största tillväxten i absoluta tal. 

Procentuellt har Jämtlands län (2 000 procent) störst tillväxt. 

Blekinge län har tappat flest indiska övernattningar (-2 600) 

under 2017 i absoluta tal medan Hallands län står för den 

procentuellt största minskningen (-88 procent). 

 

32 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). 
33 Tillväxtverket/SCB 2018, http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/inkvartering/inkvarteringsstatistik/  
34 Tillväxtverket/SCB 2018,  http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/inkvartering/inkvarteringsstatistik/ 

 



 

 

 

Gästnätter från Airbnb och andra delningsplattformar syns 

sannolikt inte i inkvarteringsstatistiken men utgör en 

växande andel av samtliga gästnätter i Sverige. Denna trend 

kan även bekräftas av en analys av Airbnbs recensionsdata  

från indiska resenärer. 35 

 

 

 

35 Airbnb recensionsdata 2017, Airdna 2018. 

 

 

  

Region/Län Övernattn.  
2017 

Förändring 
övernattningar 

2017 jfr 2016 

  Antal i % 
Stor-Stockholm 136 304 32 915  32% 

Stor-Göteborg 18 565 44  0% 

Stor-Malmö 23 574 -582  -2% 

    
Stockholms län 136 304 32 915  32% 

Skåne län 41 884 10 677  34% 

Västra Götalands län 21 722 895  4% 

Dalarnas län 4 085 -1 318  -24% 

Norrbottens län 1 425 748  110% 

Uppsala län 1 242 -434  -26% 

Västerbottens län 1 242 586  89% 

Västernorrlands län 1 215 166  16% 

Örebro län 1 130 682  152% 

Jönköpings län 1 018 246  32% 

Kronobergs län 908 -439  -33% 

Västmanlands län 724 192  36% 

Gävleborgs län 625 11  2% 

Östergötlands län 572 120  27% 

Blekinge län 520 -2 557  -83% 

Södermanlands län 463 -86  -16% 

Värmlands län 400 -232  -37% 

Hallands län 180 -1 284  -88% 

Kalmar län 169 -52  -24% 

Jämtlands län 168 160  2000% 

Gotlands län 62 -26  -30% 

Hela riket 216 058 40 970 23% 
 

Källa: Tillväxtverket/SCB (2018) 
Anmärkning: Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL i Sverige 
från Indien, länsvis 2017. 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 största gruppen med hela 96 procent.  

Stugbyar ökade mest med 144 procent jämfört med 2016, 

dock är det inga stora volymer. Hotell som utgör hela 96 

procent ökade med 26 procent enligt tabellen nedan.  

När det gäller övernattningar i Sverige från Indien 

månadsvis ökade alla månader. Mest ökade 

sommarmånaderna juli med 42 procent, och augusti med 

39 procent.  Indiernas övernattningar är jämnt fördelade 

över året.    

 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB (2018). Procentuell utveckling avser 2017 jfr 2016 

  

Övernattningar på  2008 2016 2017 Förändr 2017 
jfr 2016 

Förändr 2017 
jfr 2008 

Genomsnittlig årlig  
tillväxttakt 2008-2017 

Hotell 40 376 164 523 207 493 26% 414% 20% 

Stugbyar 101 87 212 144% 110% 9% 

Vandrarhem 12 027 10 077 8 169 -19% -32% -4% 

Camping 0 251 85 -66% 
  

SoL* 30 150 99 -34% 230% 14% 

Totalt 52 534 175 088 216 058 23% 311% 17% 
 

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

 



 

Här jämförs samtliga övernattningar med de nordiska 

länderna som registrerar indiska gästnätter. Norge 

registrerar inte övernattningar från Indien. Sverige är det 

mest besökta landet och enligt Tourism Economics 

förutspås även den högsta tillväxten. Den genomsnittliga 

årliga tillväxttakten av övernattningar från Indien i Sverige 

2017-2027 ligger på 7,1 procent.  

 

 
Källa:Tillväxtverket/SCB (2018) 
 

 

 
Källa: Tourism Economics 2018, för Sverige: Tillväxtverket/SCB (2018) 
 



Sedan augusti 2017 flyger Air India direkt från Delhi 
till Stockholm tre gånger per vecka. 

Det finns också andra möjligheter att ta sig från 
regionerna Delhi, Mumbai, Bengaluru och Chennai  
till Sverige och vanligast är att man flyger via t.ex. 
Köpenhamn, Helsingfors, Frankfurt eller München. 
Men även Doha är en viktig knutpunkt för Asien och 
Indien. Den 12 december 2018 börjar Qatar flyga från 
Göteborg till Doha fem gånger per vecka. 

 

Källa: Visit Sweden Indien Anmärkning: Vi reserverar oss för ändringar som sker kontinuerligt efter 
uppdateringen november 2018 

 

 



Utanför Sverige finns en målgrupp med stort intresse för 

Sverige och för att komma hit och uppleva vårt land under 

en semester. Det är till dem berättelser om destinationen 

Sverige och alla fantastiska upplevelser riktas.  

Visit Swedens undersökning36 som omfattar nästan 1 000 

personer mellan 20–55 år från områdena Delhi, Mumbai, 

Bengaluru visar bl a målgruppens kännedom om Sverige, 

vad de vill göra när de kommer till Sverige, vilka 

informationskällor de använder inför en resa.  

Den globala resenärerna är en köpstark målgrupp med stor 

potential att välja Sverige som resmål. Genom att lära oss 

mer om vilka drivkrafter våra potentiella besökare har, och 

rikta budskapen till dem som har ett starkt intresse för det 

Sverige kan erbjuda får vi bättre genomslag för 

kommunikationen. Vi når ut längre och fler blir intresserade 

av att besöka Sverige.  

I följande avsnitt redovisas resultat som baseras på svar 

från målgruppen Den globala resenären samt från andra 

undersökningar gjorda bland indiska resenärer som rest 

utomlands. 

 

  

 

36 India research 2016, Visit Sweden/SSI 



Indier älskar att upptäcka världen och Sverige. 2017 gjordes 

124 miljoner kommersiella övernattningar av indier 

utomlands och mellan 2008 till 2017 ökade de indiska 

kommersiella övernattningarna i Sverige med 311 procent. 

Nedan presenteras de indiska resenärernas efterfrågan när 

det gäller en potentiell resa till Sverige eller till utlandet.   

 

När de indiska globala resenärerna tänker på en 

Europasemester så tänker de i första hand på Frankrike, 

Schweiz, Tyskland och Storbritannien. Sverige hamnar på 

6:e plats med en total spontan erinran på 17 procent. 

 

 

 

 

 

Vid en potentiell resa till Sverige vill de flesta resenärer resa 

runt i Sverige, shoppa och uppleva svensk kultur, tradition 

och livsstil. Shopping är generellt en viktig del för indiska 

resenärer och detta gäller även vid en potentiell resa till 

Sverige. 

Bollywood har därmed ett mycket stort inflytande. 

Motsvarande andelen bland globala resenärer från 

Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, 

Frankrike och USA ligger på 16 procent39 enligt 

Målgruppsanalysen 2018. 

 

37 India research 2016, Visit Sweden/SSI 
38 Ibid. 
39 Målgruppsanalys 2018, Visit Sweden/ Nepa 
40 India research 2016, Visit Sweden/SSI 
41 Renub Research, Capa India, 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nästan 8 av 10 reste med sin partner på sin senaste resa till 

Europa. 43 procent reste som en familj med partner och 

barn under 18 år. 18 procent reste med vänner.   

 
 

Enligt Renub Research stannar de indiska resenärerna i snitt 

1-2 nätter i Sverige. 41  

Gruppresor har varit en stor del av det indiska utlands-

resandet. 73 procent skulle föredra att resa till Sverige 

tillsammans med en grupp, antingen för hela resan eller för 

delar av resan.   

Grupp-paketresor till Europa omfattar traditionellt fem till 

åtta destinationer på några veckor. Yngre resenärer 

uttrycker en preferens för att besöka färre destinationer 

under en resa för att hinna uppleva kulturen, vila och ha en 

skön semester. 

 

 



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? På 

corporate.visitsweden.com hittar du kontaktuppgifter till 

våra utlandskontor samt information om Visit Swedens 

uppdrag. Läs mer om drivkraftssegmenten, målgruppen, 

utlandsmarknader och trender på 

corporate.visitsweden.com/kunskap. Det enda du behöver 

göra är att skapa ett kostnadsfritt konto. 
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