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Förord

Hållbarhet är en megatrend i vardande inom besöksnäringen och 
Sverige som land och resmål ligger bevisligen långt fram på området. 
Så hur förvaltar vi alla aktörer, som arbetar i och för besöksnäringen, 
detta på bästa sätt för framtiden?

Covid-19 förde med sig en ökad medvetenhet 
om hållbarhet generellt i vår omvärld. För rese-
branschen innebar pandemin dessutom drastiskt 
förändrade förutsättningar och behov av att hitta 
nya arbetssätt och innovativa lösningar för att 
överleva på kort sikt. Det inbegrep alltifrån andra 
transportsätt och bokningsmöjligheter, till att 
möta upp en ökad efterfrågan på andra slags 
reseupplevelser från konsumenternas sida. 

Vad denna omställning kommer att betyda på 
längre sikt återstår att se och denna kartläggning 
är för oss på Visit Sweden ett steg på vägen i det 
arbetet. Att Sverige har goda förutsättningar att 
bli en än mer hållbar och attraktiv destination i 
framtiden står klart. Den svenska regeringen har 
också förklarat att den uttalade målsättningen är 
att bli världens mest hållbara destination senast 
år 2030. 

Mot bakgrund av detta vill vi på Visit Sweden för-
djupa kunskapen inom området. Att vända blicken 
utåt, mot det internationella researrangörsledet, 
är ett sätt att bättre förstå marknadsvärdet på 
hållbart resande av i dag, men också en möjlighet 

till att nå insikter i hur stort det kan tänkas att bli i 
framtiden. Genom att samla in den erfarenhet och 
kunskap som det internationella researrangörs-
ledet sitter på rörande hållbarhetsfrågans status 
på respektive marknad hoppas vi kunna hjälpa 
och inspirera svensk besöksnäring att utveckla 
och marknadsföra sina erbjudanden på bästa sätt. 

Att hållbarhet kommer att spela en större roll inom 
resandet framöver är vi tämligen säkra på. Att 
Sverige har ett gott rykte och stor potential inom 
området likaså. 

Så frågan är: Hur marknadsför vi oss bäst för att ta 
den tätposition som krävs för att vara konkurrens-
kraftiga nog på området i framtiden? 

Tina Olsson

Chief Strategy Officer,  
Visit Sweden
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Världens mest hållbara 
och attraktiva resmål

2030 är Sverige  världens 
mest hållbara och 
 attraktiva resmål byggt 
på innovation.
Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring
Regeringskansliet

Strategi för hållbar turism 
och växande besöksnäring

Regeringen har pekat ut målbilden: Sverige ska bli världens mest 
hållbara och attraktiva resmål. För att ta reda på  förutsättningarna 
att lyckas finns det skäl att gå till botten med marknaderna vi 
vill locka hit.

Regeringens vision i rapporten ”Strategi för 
hållbar turism och växande besöksnäring” är 
en lika  motiverande som utmanade målbild. I 
rapporten fastslås vikten av att positionera sig 
inom  segmentet hållbart resande: ”En hållbar 
besöksnäring som levererar innovativa, kreativa 
och attraktiva produkter och upplevelser av hög 
kvalitet har bättre förutsättningar att konkurrera 
på en internationell marknad.” 

Den nedtecknade strategin pekar även ut ett 
antal nycklar för att lyckas: 
• Marknadsföringen av resmålet Sverige behöver 

formas efter besökarens efterfrågan och ta 
ansvar för såväl nuvarande som framtida 
 ekonomisk, social och miljömässig påverkan 
genom att utgå från företagens, miljöns och 
lokalsamhällets behov.

• Marknadsföringen bör riktas mot såväl inhemsk 
som en internationell målgrupp.

• Marknadsföringen ska nå och påverka 
 målgruppen så att resenären gör aktiva hållbara 
val som att tillbringa längre tid på besöks målen, 
resa under årets alla månader och ta del av 
Sveriges rika utbud.

(Ur ”Strategi för hållbar turism och växande 
besöks näring”, sid. 39)

För att få ut budskapet om Sveriges många 
 fördelar på hållbarhetsområdet krävs alltså  
ökad kunskap om målgruppen, och ett sätt 
att nå denna kunskap är att vända sig till de 
 internationella researrangörerna som dagligen 
arbetar tätt med slutkonsumenterna på  
respektive marknad. Researrangörerna  
känner väl till rådande trender och har  

dessutom möjlighet att utifrån detta  kommentera 
Sveriges konkurrenskraft inom  hållbarhet  
i dag, samt sia om branschens  utveckling  
framåt. 

I den här kartläggningen har vi därför 
 djup intervjuat ett tjugotal internationella 
 rese arrangörer – baserade i USA, Storbritannien, 
Tyskland, Schweiz, Frankrike och Nederländerna  
– samt ytterligare ett flertal aktörer med god insikt 
i dessa marknader, för att utröna hur de ser 
på svensk besöksnärings möjligheter att 
 positionera sig inom fältet hållbart resande. 
Hur efterfrågat är hållbart resande för deras 
kunder i dag? Hur viktigt kan det komma att bli 
i framtiden? Hur ska hållbarhet bäst pakete-
ras och kommuniceras för att utgöra ett tungt 
vägande säljargument för researrangörerna på 

deras  marknader? Finns det goda föredömen på 
 området som rese arrangörerna har lokaliserat, 
och som vi i Sverige kan hämta inspiration  
ifrån?

I regeringens ”Strategi för hållbar turism och 
 växande besöksnäring” konstateras: ”Sverige  
har sammantaget goda förutsättningar att till 
2030 placera sig i den absoluta toppen av  
hållbara resmål och vara ett föregångsland  
inom hållbar turism.”

Denna kartläggning tar avstamp från samma 
utgångs punkt och ställer frågan: Hur går vi  
vidare? 
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Hållbarhet – en trend med 
vind i seglen

Hållbarhet är en megatrend i dagens samhälle och Sverige intar en 
topplacering på listan över de mest framstående länderna på området. 
Vad betyder det för besöksnäringen?

Kraven på hållbara produkter och lösningar blir 
bara fler och mer omfattande. Detta påverkar 
naturligtvis resebranschen och besöksnäringen 
i stort, och pandemin tycks bara ha förstärkt 
tendensen. 

I ”Sustainable Travel Report 2021”, från 
Booking.com, svarar 61 procent av resenärerna 
att covid-19 har fått dem att vilja resa mer 
hållbart i fram tiden. Andra rapporter pekar i 
samma  riktning. Analysföretaget Euromonitor 
Internationals ”Travel 2040 – Climate Emergency 
to Force a Revolution in the Industry” fastslog till 
exempel att 65 procent av de globala konsumen-
terna år 2020 hyste oro för klimatförändringar, och 
rapporten ”Trending in Travel”, från World Travel & 
Tourism Council, kom hösten 2021 fram till att den 
paus som resandet tvingades ta under pandemin 
hade inspirerat 83 procent av de globala rese-
närerna att göra mer hållbara reseval i framtiden. 

Även ABTA:s ”Six Trends for Travel” från 2021 
 framhåller hållbarheten som en megatrend,  

och exemplifierar med att andelen resenärer  
som hellre bokar resa via ett bolag med gott 
klimat rykte, än med ett som inte har det, ökade 
från 19 procent 2011 till 38 procent 2020. När det 
gäller huruvida de tillfrågade i ABTA:s rapport 
ansåg att det var viktigt att semestern bidrar till 
lokal befolkningens välmående var siffrorna än 
högre: 62  procent, jämför med 52 procent nio år 
tidigare. 

Samtidigt; bilden är inte entydig. Hotell boknings-
sajten Agodas ”Sustainable Travel Trends Survey 
2021” visar att 35 procent av deras respondenter 
anser att drivkraften att resa hållbart har minskat 
på grund av pandemin, något som rapporten 
beskriver som ”oroande” och som något man bara 
hoppas illustrerar en ”kortsiktig effekt, driven av 
människors törst att komma ut igen och resa på 
alla sätt det är möjligt”. 

En annan undersökning, genomförd av 
 amerikanska bokningssajten The Vacationer 
 hösten 2021, visar att 83 procent av kunderna 
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ansåg hållbarhet vara delvis eller mycket viktigt 
för dem, samtidigt som hela 43 procent svarade 
att de bara skulle boka en hållbar resa om det 
inte innebar några tillkommande obekvämligheter 
för dem. 

Den här kartläggningen ger en delförklaring till 
den ambivalenta bilden. Hållbarhetstrendens 
styrka varierar beroende på marknad men också 

beroende på resenär. Där hållbarhet kan ha fått 
fäste ordentligt i samhällsdebatten – och därmed 
i resenäringen – i ett land, har det inte alls fått 
det i samma utsträckning i ett annat. Där en 
specifik målgrupp kan ranka hållbarhet högt, kan 
en annan inte ens reflektera över den i samband 
med res valet. Och där hållbarhet är en ickefråga i 
vissa resor, kan det vara att större värde vid andra, 
vilket kan illustreras med en rapport från tyska 

forsknings institutet FUR:s ”Reiseanalyse” från 
2022 där endast 5 procent av de tyska konsumen-
terna angav att hållbarhet var viktigt vid köpet av 
resa till utlandet, samtidigt som hela 11 procent 
angav att det var viktig om destinationen var 
”Skandinavien”.

Dessutom; det som kallas hållbarhet på en 
 marknad, som flertalet av de europeiska, kan ha 

en helt annan benämning på en annan – som 
i USA där researrangörerna inte refererar till 
” sustainable travel”, utan till ”responsible and 
immersive travel”, alternativt resor som inkluderar 
”well-being” och ”awareness”. Med andra ord: att 
orden frekvent återkommer i researrangörernas 
marknadsföring visar att hållbarhet är en trend 
även i USA – även om det kläs i annat  
språkbruk. 

Hållbart 
resande 61%

Andel resenärer som vill resa 
mer hållbart i framtiden efter 
covid-19. 

Källa: ”Sustainable Travel Report 2021”, 
Booking.com

38%
Andelen resenärer som hellre 
bokar resa via ett bolag med 
gott klimat rykte.

Källa: ”Six Trends for Travel”,  
ABTA, 2021

43%
Andel amerikanska rese-
närer som bara skulle boka 
en hållbar resa om det inte 
innebar några tillkommande 
obekvämligheter för dem.

Källa: The Vacationer,   
hösten 2021
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Sverige i tätposition

Idel topplaceringar i hållbarhetsmätningar och allmänt gott rykte på 
området. Svensk besöksnäring har alla förutsättningar att leva upp till 
de högt ställda målsättningarna inom hållbarhet. 

Vad som kan fastslås är att Sverige i varje fall 
ligger långt fram på området. I ”Euromonitor 
Sustainability Index”, som presenterades på tyska 
resemässan ITB i mars 2022, försvarade Sverige 
den förstaplats som man innehaft sedan tidigare, 
en placering som bland annat motiverades med 
den svenska allemansrätten och Nature’s Best, 
hållbarhetsmärkningen för naturbaserade upp-
levelser. Och sedan FN:s 17 Globala mål spikades 
2015 har Sverige tagit täten och varje år legat i 
topp – etta eller tvåa efter Finland – i mätningarna 
rörande hur väl världens länder lever upp till de 
uppsatta ambitionerna. 

Kartläggningens intervjuer visar vidare  
att  positionen stärkts ytterligare av till  
exempel Greta Thunbergs klimatkamp samt  

Sveriges  allmänt goda rykte som ett jämställt  
och jämlikt and. 

Många vittnar också om att Sveriges öppna ytor 
och natur, med tillhörande allemansrätt, bidrar 
till bilden av en destination där hållbarheten står 
högt i kurs. 

Att pandemin, enligt flertalet av de ovan  
nämnda trendrapporterna, har gjort just  naturen 
och de outforskade platserna till den nya lyxen 
betyder i sin tur att Sveriges särart som res-
mål har stärkts generellt. Det internationella 
researrangörs ledet har också noterat förändringen 
hos  konsumenterna och i denna kartläggnings 
intervjuer framhåller de också värdet i att Sverige 
ytterligare försöker positionera sig på området. 

Hur stark är hållbarhetstrenden?
Trenden är tydlig och har fått en skjuts 
framåt av pandemin och medfört en större 
medvetenhet hos konsumenterna. Trendens 
styrka varierar dock beroende på marknad 
och målgrupp.

Trenden uppfattas och värderas olika 
 beroende på hur hållbarhet definieras och 
tolkas.

Trenden går hand i hand med Sveriges 
 utpekade särart som destination, då natur 
och öppna ytor i samband med rese-
upplevelsen alltmer eftertraktas på de 
internationella marknaderna.
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Alla tänker hållbarhet

Hållbarhet är viktigt men vill resenärerna betala för det? Och vad 
 betyder hållbart resande – egentligen? Researrangörer världen runt  
ger sin syn på saken och vi listar ett antal slutsatser baserade på  
deras kunskap. 

De flesta av de intervjuade internationella 
researrangörerna i denna kartläggning vittnar 
om att hållbarhet är en trend på deras respektive 
marknader. Frågan om hållbart resande är levande 
och vikten av att marknadsföra hållbarhet är stor. 
Researrangörerna tror också att trenden bara 
kommer att stärkas. Martin Rapp på amerikanska 
Altour, en researrangör inriktad på lyxresor, menar 
att tiden talar för det:

– Särskilt yngre människor tar det här väldigt, 
väldigt seriöst. Jag tror att det kommer att bli 
en väldigt viktig del av hur människor reser och 
vilka destinationer de vill till. Det handlar inte 
längre bara om att du inte vill få dina lakan och 
 handdukar bytta varje dag, det är mycket mer 
än så. 

Maria Sukking, Product Manager på nederländska 
ANWB, instämmer: 

– Vi försöker verkligen fokusera på hållbarhet, 
vi profilerar oss som ett hållbart företag. Vi vill att 

gästerna ska stanna lite längre på destinationen, 
och att de äter lokal mat och stödjer de lokala 
aktiviteterna. 

Samtidigt poängterar i princip samtliga att  
det i dag inte finns någon större efterfrågan  
efter hållbara resor från konsumenternas sida.  

Martin Rapp

Altour, USA

Maria Sukking

ANWB, Nederländerna
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När det kommer till semestern är det fortfarande 
andra detaljer som avgör vart och hur man reser. 

– Det växer men hållbarhet är inte det viktigaste, 
säger Laurent Moulinat på franska Nord Espaces. 
Vid resor som inte är så långa kan vi se att fler 
väljer bort flyget, och att tåg är mer intressant men 
när det gäller Skandinavien är det inte aktuellt. 
Sedan finns det ett kluster av resenärer som sätter 
hållbarheten högst men generellt är det inte så. 
Jag tror kanske inte heller att man främst går till 
en researrangör om hållbarhet är ens främsta 
 prioritet, det är ofta människor som är mer med
vetna och som kanske söker upp sina resor själva. 

Jürg Hänggi, försäljningschef på danska bolaget 
Nordic Tours i Tyskland, menar att hans kunder 
kan uttrycka att hållbart resande är av godo men 
att det också ofta stannar där: 

– Det är många som tycker att det är trevligt 
om en båt går på elektricitet, men jag tror inte att 
de skulle kunna tänka sig att betala mer för det, 
säger han. 

Sofia Carter, ägare av Nature Travels Ltd i Dorset, 
menar även hon att hållbarhet är ”sekundärt” för 

hennes kunder som söker friluftsupplevelser på 
nya spännande platser:

– Folk väljer ekoturismupplevelse för att det är 
små grupper och ger bättre kvalitet, inte för att det 
är grönt. Tyvärr, för jag är själv ett väldigt ekofreak, 
säger hon. 

Laurent Moulinat

Nord Espaces,  
Frankrike

Jürg Hänggi

Nordic Tours,  
Tyskland

Sofia Carter

Nature Travels Ltd, 
Storbritannien

Funkar hållbar  
marknadsföring?

Hållbarhet är en trend på alla  marknader 
men inte en huvudanledning till att 
 konsumenterna köper en resa, dock något 
som upplevs som en bonus hos de resenärer 
som bokar resa av andra skäl.

Hållbarhet är ett område som rese
arrangörerna utvärderar och försöker 
anpassa sig till löpande. Inte minst då de tror 
att det kommer att växa sig starkare fram
över, bland annat med tanke på att yngre 
målgrupper redan i dag tycks bry sig mer om 
hur de reser och vad resan sätter för avtryck 
på destinationen i fråga.

Det kan vara ett gångbart marknadsförings
argument redan i dag avseende att det 
indikerar högre kvalitet på resan/produkten/
upplevelsen
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3  
röster om  
hållbarhets
trenden

Det är inte hållbarhet som får 
kunderna att boka men det 
ligger underförstått att de 
 förutsätter att vi är en ansvars
full  rese arrangör som tar 
 hänsyn till alla de här sakerna.

Liz Lunnon  
Discover The World, Storbritannien
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Jag har aldrig hört en 
 amerikansk kund uttrycka 
intresse för, eller önska sig, 
något hållbart. Det har inte 
varit något de har varit nyfikna 
på. Men jag tror att det  
är  framtiden, jag tror bara 
inte att den amerikanska 
 marknaden är där ännu.

Melissa Lee  
Royal Tours, USA

Vi har flera interna grupper 
som arbetar med det här just 
nu, Grupperna ser över hur vi 
kan bli mer hållbara i alla 
länder,  särskilt på hotellen. 
Jag måste säga att vi bara är 
början på det här, men det är 
ju någon ting som vi pratar 
mer och mer om, och vår nya 
VD fokuserar 100 procent på 
det. Vi måste bara gå i den här 
riktningen.

Stefanie Roth  
Travelhouse, Schweiz
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Definition saknas  
–  begrepp förbryllar

Flertalet av de intervjuade pekar i samma riktning: hållbarhet har 
inte riktigt funnit sin form ännu. Intresset och medvetenheten växer 
men långsamt. Att hållbarhet i sig är ett begrepp som kräver  definition 
spelar troligen in. Klimataspekten är tydlig men överskuggar lätt 
andra delar. 

Många researrangörer svarar, som synes ovan, 
rakt nej på frågan om hållbart resande är viktigt för 
deras kunder i dag. 

– De kanske flyger en eller två gånger per år 
och då väger man inte in det, som Edwige Lefebvre 
ansvarig för avdelningen Nordiska på Salaün 
Holidays uttrycker det. 

Samtidigt trycker de på vikten av att föra fram 
det unika med produkterna i marknadsföringen 
– vilket i sig kan vara närproducerad mat eller 
att besöksnäringen tar hänsyn och betalar en del 
tillbaka till lokalsamhället.

– Ja, sådana saker är något som vårt mark
nads team skulle nappa på och kunna använda, 
säger Jane Slade, product executive på brittiska 
Regent Holidays.

Sue McAlinden, general manager Skandinavien 
på Best Served Scandinavia, menar att den typen 
av mervärden till och med är något som både hon 

och hennes kunder förväntar sig av de produkt
ägare som kontrakteras. 

Jane Slade

Regent Holidays,  
Storbritannien

Edwige Lefebvre

Salaün Holidays,  
Nederländerna

Sue McAlinden

Best Served Scandinavia
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– Att företaget bjuder tillbaka till lokal samhället är 
viktigt för våra kunder och helt ärligt tror jag att de 
förutsätter att det är något som vi redan har gjort 
vår research kring. 

Att researrangören tar ansvar för att den bokade 
resan håller måttet, inte bara avseende upp
levelsens kvalitet utan även rörande hållbarhet, 
är något som fler lyfter fram. Att skriva ”hållbart” 
på hela resan kan snarare skrämma bort kunder, 
medan det ses som ett stort plus om det tillförs 
som en bonus till den upplevelse som kunden 
faktiskt söker. 

Med andra ord: även om hållbarhet inte med 
självklarhet är viktigt för slutkonsumenterna på 
alla marknader så utgör det en allt större del av 
vardagen för researrangörerna. Det ligger förstås 
i deras eget intresse. De söker ständigt goda 
 köp anledningar och vill peka ut det unika med 
varje produkt, det som särskiljer till exempel en 
destination eller en aktivitet från andra, och det 
kan i många fall handla om rena hållbarhets
argument. Hållbarheten i form av lokala insatser 
blir en del i trenden av jakten på den personliga 
och unika upplevelsen. De vill också leva upp 
till kundernas uttalade, eller outtalade krav, 
om att vara en juste aktör på destination som 
besöks. Och framför allt vill de kvalitetssäkra 
upplevelserna de säljer. 

Sofia Carter på brittiska Nature Travels berättar att 
hon granskar varje ny produktägare i  sömmarna 

innan samarbete inleds. I samband med det 
 brukar hon även be om att få se företagets 
miljöplan.  

– Om de inte har någon ber vi dem att i varje 
fall skriva ner vilka deras tankar kring hållbarhet 
är. Ibland jobbar vi med väldigt små företag och 
när man ber dem skriva ner så kommer det ofta 
en ganska bra plan. Ofta är det värre med de 
större som har en plan från början, där frågar jag 
mig ibland om de faktiskt jobbar på det sättet 
som de skriver. 

Storlek på aktörer verkar ha betydelse även för 
researrangörernas förhållningssätt till  hållbarhet. 
Bland de intervjuade går det att skönja en 
skiljelinje. Hos många mindre, mer nischade 
rese arrangörer tar hållbarheten större plats i 
 kommunikationen redan i dag, och för vissa av 
dem är det hållbara alternativt rent av ett huvud
argument för att locka kunder till sig. 

Parallellt med dessa finns större aktörer som mer 
ser hållbarhet som en mindre del i affären och som 
lyfter fram detta i marknadsföringen kring enstaka 
produkter. Dessa aktörer har i vissa fall anställd 
kompetens på området, i form av till exempel en 
hållbarhetsansvarig, och för löpande diskussioner 
om hur utvecklingen påverkar framtida verksam
het, då de tror att hållbarhet kan bli ett större fråga 
på sikt och har muskler nog att testa sig fram i 
maklig takt. 

Vad är hållbart?
Definitionen av hållbarhet är inte tydlig och gemensam på 
marknaderna. 

Värdet i hållbarhet som marknadsförings
argument varierar mellan researrangörerna 
– större aktörer tenderar att mer över
gripande övervaka området, och anställa till 
exempel hållbarhetsansvariga, medan vissa 
mindre nischade aktörer lägger större vikt vid 
 området, och ibland till och med ha hållbar
het som tydligt fokus för verksamhet.

Många researrangörer isolerar hållbarhet till 
enbart klimataspekten och menar att den 
inte är avgörande för konsumenternas köp 
i dag.

Samtidigt hävdar många att andra hållbar
hetsområden – att ge tillbaka till lokal
samhället, att äta närodlat, att de anställda 
på besöksmålet har skäliga avtal – är sådant 
kunderna inte bara vill ha, utan också förut
sätter att arrangören redan har garanterat i 
och med bokningen.

Foto: Tina Stafrén/im
agebank.sw

eden.se
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Sverige briljerar  
– men talar tyst om det

Att Sverige har knipit förstaplatsen på  
Euromonitor Sustainability Index de senaste  
åren, och därmed betraktas som världens mest 
hållbara destination, är logiskt. Det menar många 
av de intervjuade researrangörerna i denna 
kartläggning säger sig förstå varför. Många av 
dem påpekar också att allt det som destinationen 
har att  erbjuda på området inte lyfts fram efter 
förtjänst.

– Ni borde bli bättre på att berätta, säger 
Hugo van Drie på Nordic Nederland. ”Om du är 
på den här anläggningen innebär det att … ” 
och så vidare. Mer av roliga fakta. Vad är det som 
gäller? Hur ser det ut? Vad gör man i praktiken? 
Hur ser det ut i köket? Varifrån kommer  råvarorna? 
Berääta din historia! Då blir det intressant. Om du 
ändå måste jobba hållbart i framtiden varför inte 
 berätta om det?

Även John Bridge, på konsultbyrån TravelBeat i 
Storbritannien, har noterat det som han  betraktar 
som en överdriven ”blygsam framtoning” hos 
svenska produktägare. 

– Du kan i princip sitta bredvid en hotellägare 
som har utvecklat ett eget hållbart vattensystem 
som renar sig själv och minskar förbrukningen 
med 40 procent, en magisk produkt som vem 
som helst skulle vara stolt över. När du frågar om 
det får du hela historien bakom – kanske. Om det 
där hade varit i USA eller i Storbritannien hade 
produkt ägaren varit på förstasidorna av tidning
arna och sagt: ”Titta vad jag har uppfunnit, det är 
 fantastiskt, alla borde komma till mitt hotell av den 
här anledningen.”

Kartläggningen visar att många delar denna 
syn på Sverige. Destinationen är mer hållbar än 
de flesta men har svårt för att få ut budskapet. 
Alfred Becker på tyska Zonista Reisen försöker 
själv ta tag i saken genom att uppmuntra till 
mer storytelling kring de produkter som bolaget 
erbjuder. Via Zonista Reisens nyhetsbrev berättas 
det om produkten så att den blir mer personlig 
och skiljer ut sig från mängden. 

– Det har verkligen fungerat. När vi skickar ut 
våra nyhetsbrev så får kunden en berättelse och 

kan sedan snabbt och enkelt se vilket paket vi säl
jer. Det blir en cirkel som stärker oss alla. Bilderna 
och berättelserna drar in människor i våra affärer. 

Att komma närmare affären på det sättet är 
framgångsmodellen rent generellt, tror han. Och 
Alfred Becker efterlyser också tydligare signaler 
om hur en resa faktiskt köps, i samband med att 
destinationen eller produkten marknadsförs i till 
exempel resemagasin. 

 – Mer transparens och enkelhet kring hur 
människor kan köpa detta! uppmanar han. Det 
är fint att se hur det ser ut på en bild, men man 
måste få mer information och svar på hur man 
kan göra för att köpa. Det är verkligen vår önskan. 
Det är kul att läsa om ett land i en tidning men 
man borde också berätta om hur läsaren gör 
för att köpa, då kan vi ta hand om de som är 
intresserade. 

Den positiva nyheten är att grundförutsättning
arna för Sverige som hållbar destination tycks 
finnas. Samtidigt uppger flera researrangörer 

att det finns fler nationer som positionerar sig 
på området. Många talar snarare i termer av att 
”hela Skandinavien” eller ”hela Norden” är kända 
för sin hållbarhet, än att just Sverige ensamt skulle 

Hugo van Drie

Nordic Nederland, 
Nederländerna

Alfred Becker

Zonista Reisen,  
Tyskland

John Bridge

TravelBeat,  
Storbritannien

Det är kul att läsa om ett land  
i en tidning men man borde också 
berätta om hur läsaren gör för  
att köpa.
Alfred Becker
Zonista Reisen, Tyskland
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utmärka sig. Flera av de intervjuade poängterar 
också att konkurrensen är stor mellan Sverige och 
grannländerna, och att Norge har mycket gratis i 
form av hög kännedom hos målgrupperna, medan 
Finland framställs som tydligare i sin kommuni
kation. I synnerhet avseende området hållbarhet 
tack vare deras egen besöksnäringsklassificering 
”Sustainable Finland” som researrangörerna kan 
använda direkt i sin marknadsföring.

Därmed inte sagt att Sverige betraktas ligga 
på efterkälken i dagsläget. Tvärtom framhåller 
de intervjuade researrangörerna att de ofta 
 kommunicerar just svensk hållbarhet vidare till 
sina slutkonsumenter: 

– För oss blir hållbarhet bara viktigare och 
viktigare och vi har redan nu många förfrågningar 
om att kunna resa till Sverige med buss eller  
tåg, säger Stefanie Roth på schweiziska 
Travelhouse.

Emilie Gehin på Mije, som arrangerar skolresor 
för franska elever, berättar att de marknadsför 
Sverige som ett föredöme på hållbarhetsområdet. 
Särskilt när det gäller Mijes femdagarsresa till 
Köpenhamn/Malmöområdet som har fokus på 
just hållbarhet och som inbegriper studiebesök 
hos ett antal utvalda företag. Mije driver också 
själv ett antal vandrarhem i Paris, varav ett av dem 
har Green Keycertifierats. 

– Sverige har ett rykte, liksom andra nordiska 
länder, om sig att vara bra på hållbarhet. De är 
goda exempel på det för fransmännen. 

Emilie Gehin

Mije, Frankrike

Är Sverige en hållbar destination?
Sverige betraktas som en av bästa i  klassen 
av många researrangörer på  området 
 hållbarhet – och det förmedlas också vidare 
till slutkonsumenten. 

Svensk besöksnäring anses sämre på att 
själva föra ut budskapet och faktiskt berätta 
hur framstående den är. 

Mer storytelling och tydligare koppling till 
hur den hållbara resan faktiskt kan köpas 
efterlyses.

Foto: Tina Axelsson/im
agebank.sw
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3  
röster om  
hållbarhets
trenden

I Sverige jobbar ni mycket 
med hållbarhet och försöker 
utveckla den turismen, det 
handlar också om vardagslivet. 
Ni cyklar mer än vi fransmän 
gör. Det är den bilden som 
finns.

Emelie Gehin  
Mije, Frankrike
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Många i Skandinavien gör det 
redan väldigt bra. Mycket av 
infrastrukturen finns där men 
ingen känner till den. Jag tror 
att många försöker göra saker 
på sitt eget håll och det borde 
ni och vi använda i marknads
föringen. Det finns en möjlig
het här att differentiera sig 
från de andra.

Hugo van Drie  
Nordic Nederland, Nederländerna

Enligt mig är Sverige väldigt 
hållbart. Just nu fokuserar 
vi på rundresor med  elbilar 
och undrar hur Sveriges 
 infrastruktur ser ut där.  
Detta kommer att komma  
mer och mer.

Maria Sukking  
ANWB, Nederländerna
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Hållbarhet – en värdefull 
bonus på resan

Många vittnar om samma sak: destinationen 
Sverige har ett rykte i sig själv som hållbart och för 
många av slutkonsumenterna kan det vara gott 
nog – för tillfället. 

– När det gäller gruppresor så är det sällan 
en stor fråga, eller efterfrågan. Det är inte det 
man väljer, säger Jürg Hänggi på Nordic Tours i 
Tyskland. 

Han påpekar också att det i dagsläget inte är lätt 
att paketera en fullt ut hållbar resa. 

– När vi gjorde vår nya katalog diskuterade 
vi naturligtvis om vi skulle kunna paketera resor 
som handlade mer om hållbarhet, men för att vara 
helt ärlig så visste vi inte riktig vad vi skulle kunna 
inkludera. Det finns förstås delar som vi ser som är 
hållbara, som boenden, men det blir svårt att göra 
en hel resa som är hållbar på riktigt. 

För vissa av de intervjuade researrangörerna är 
det inte heller vad som efterlyses. Liz Lunnon 
på brittiska Discover The World anser att ett 
 bekymmer med svenska produktägare som 
marknadsför sig som hållbara är att de inte tänker 
på att resan måste kunna säljas in till en bredare 
målgrupp. Hon exemplifierar med ett svenskt 
hotell som Discover The World blev intresserad av 
just utifrån hållbarhetsaspekten. Men snart insåg 
de begränsningarna.

– Det låg mitt i en stad, det fanns inte så mycket 
annat att göra, inga vildmarks upplevelser eller 
utflykter i övrigt som annars lockar våra kunder. 
Så det var väldigt nischat för någon som är helt 
inne på hållbarhet, istället för att vara en produkt 
för den som vill ha en fantastisk semester med 
otroliga upplevelser, och kanske kunna ticka av 
hållbarhetsboxen på vägen. Folk kanske inte bara 
vill sitta där och höra exakt hur deras  kaffekopp 
har tillverkats. Det måste finnas en balans i  
det här.

Flera av de intervjuade lyfter fram andra 
 hinder. Travelhouse i Schweiz menar att deras 
 konsumenter är väldigt intresserade av att resa 
hållbart i Sverige, men att de som researrangör 
inte alltid lyckas sy ihop det efter önskemålen: 

– Jag skulle nog faktiskt inte säga att ni är på 
plats ett, och en sak är det här med elbilar, säger 
Stefanie Roth. Vi har svårt att få tag på elbilar 
i Sverige och jag tror att i framtiden måste fler 

Liz Lunnon

Discover The World, 
Storbritannien
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hotell och anläggningar kunna göra det möjligt 
att ladda en elbil. Sedan tror jag att ni kan göra 
mycket mer vad gäller maten. Att verkligen visa 
var den är  producerad, att man kan äta sådant 
som är från lokala leverantörer. Det lokala blir 
jätteviktigt. 

Stefanie Roth pekar också på att svensk kollektiv
trafik lämnar en del i övrigt att  önska: 

– Vi är väldigt vana vid att använda publika 
transportmedel som tåg och bussar. Så för oss 
är det verkligen inget problem att åka buss eller 
tåg när vi är på semester, men systemet måste 
fungera. Det är okej i dag, men vi skulle kunna 
 förbättra det på många sätt för att göra det 
 enklare att ta sig fram i landet. 

Den här kartläggningen visar också behovet  
av fördjupad kunskap om vilken typ av  
hållbarhet som finns på svensk mark.  
Brittiska HF Holidays berättar att de strax före 
 pandemin deltog i en Fam Trip arrangerad av 
Visit Sweden. Under guidningen på svensk mark 
fick de upp ögonen för Götaleden och insåg att 
ett  vandringspaket där passade perfekt för den 
 hållbara profil som de som researrangör vill 
utveckla. 

– Vårt nästa stora steg är att jag håller ett 
öga på om vi kan introducera en tågresa från 

Storbritannien till Sverige, berättar HF Holidays 
Rachel Ashburner. 

Tyska Zonista Reisen understryker också vikten 
av att befinna sig på plats för att upptäcka vad 
svenska produktägare har att erbjuda inom 
hållbarhetsområdet med egna ögon. VD:n 
Alfred Becker tror på Storforsen där det bara finns 
ett enda hotell men ”en stor potential att utöka 
säsongen”. 

– Men då kommer vi att behöva en massa 
support från de människor som finns där för att få 
till aktiviteter och paket, och vi försöker verkligen 
starta trender tillsammans med dem. Det kan 
handla om kulinariska trender, vilket har fungerat 
bra. Vi gillar verkligen marknadsföringen med 
svensk mat ute i naturen. Kombinationen mat och 
hållbarhet i naturen fungerar väldigt bra, att man 
tillsammans med en kock kan laga mat på kvällen. 
Det kommer som en trend. 

Rachel Ashburner

HF Holidays,  
Storbritannien

Vad kan Sverige göra bättre?

Tänk inte enbart hållbar resa generellt, utan på 
hållbarhet som ett tilläggsvärde till den upp
levelse som erbjuds i övrigt. 

Om internationella researrangörer bjuds in och 
med egna ögon upplever innovativa och hållbara 
produkter skapar det inspiration och möjlighet 
till framtida affärer. 

Paketering är avgörande för att kunna sälja in 
en hållbar produkt som detta utökade värde – 
genom att samarbeta med andra produktägare 
kan erbjudande breddas till större målgrupp

1.

2.

3.
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3  
röster om  
hållbart 
bonus värde

Jag tror att när människor 
 väljer en  destination och får 
reda på att den är  hållbar så 
finns det lite extra stolthet 
i det, men jag tror inte att 
 majoriteten av våra kunder 
väljer hållbarhet framför 
något annat.

Art Cox  
Tenon Tours, USA
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Vi ser att när man åker till 
Sverige så  känner många att 
det är en typ av hållbarhet i 
resan just genom valet av land. 
De väljer att inte flyga och de 
tycker att Sverige håller en hög 
standard när det gäller detta.

Jürg Hänggi  
Nordic Tours, Tyskland

Kunderna väljer att resa för att 
det är en bra  naturupplevelse 
eller friluftsupplevelse, sedan 
är hållbarheten i den resan 
sekundär. Men de reser hellre 
i grupper av 6 än 16 och då 
bara för att kvaliteten blir 
bättre, så att de får ut mer av 
sin upplevelse.

Sofia Carter  
Nature Travels, Storbritannien
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Frankrike

Hållbarhet  
är en trend för 
tillfället.
Clarice Lasemillante

Interface Tourism, Frankrike Hållbarheten
• En tydlig trend i samhället i stort
• Dock utan ordentligt genomslag  

i resebranschen ännu.
• Sverige ses som en förebild på området.

Researrangörerna
• Finns ett antal specialiserade på ekoturism.
• De flesta växlar in hållbarhet i erbjudandet  

som helhet.
• Slow travel en stark trend som kan bidra till ökat 

hålbarhetsfokus framöver.

Resenärerna
• Söker naturupplevelser och unika 

 produkter långt från massturism, särskilt 
sedan pandemin.

• Gärna hållbara inslag i resan men inte fullt 
hållbarhetsstämplade resor.

• Generellt låg kännedom om vad Sverige 
har att erbjuda.
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Möjligheter och utmaningar
Flera researrangörer anger att hållbarhet får 
stor uppmärksamhet i Frankrike, men främst i 
vardagslivet och inte alltid rörande semestern. Det 
är i hemmet som fransmännen försöker ”tänka sig 
för, göra rätt, göra bättre”, som Edwige Lefebvre 
ansvarig för avdelningen Nordiska på Salaün 
Holidays uttrycker det.  

– Det är inte något som avgör vart man reser, 
eller hur man reser, säger hon.

Men det finns researrangörer specialiserade på 
ekoturism som sätter fullt fokus på området. De  
intervjuade researrangörerna menar också att 
intresset för att resa hållbart ökar gradvis, och 
att pandemins fokus på klimatet ytterligare har 
bidragit till detta. 

– Hållbarhet är en trend för tillfället eftersom 
folk söker mindre kända produkter, produkter 
som inte är massturism. Och jag tror att Sverige 
kan vara ett alternativ för dem, konstaterar Clarice 
Lasemillante på kommunikations- och marknads-
föringsbyrån Interface Tourism. 

Vad säger konsumenterna?
Det pånyttfödda intresset för naturen och de 
outforskade platserna har lett till att hållbarhet 
har hamnat mer i fokus hos researrangörerna, 

och därmed även hos konsumenterna. 
Därmed inte sagt att hela resor behöver vara 
hållbarhetsstämplade. 

– Ibland vill konsumenterna inte ha ett fullt 
hållbart program, det kan räcka med en aktivitet 
under resan som är speciell just för den resan.  
Så det inte blir sju dagar med bara hållbarhet, 
utan snarare en del av upplevelsen, säger  
Clarice Lasemillante på Interface Tourism. 

Synen på Sveriges hållbarhet
Sverige betraktas som ett föredöme på området. 
Bilden av de skandinaviska länderna som hållbara 
är etablerad på den franska marknaden. 

Clarice Lasemillante

Interface Tourism,  
Frankrike

Edwige Lefebvre

Salaün Holidays,  
Frankrike
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– Det positiva är att Sverige har en produkt som 
matchar franska resenärers förväntningar på vad 
en resa ska vara, säger Clarice Lasemillante på 
kommunikations- och marknadsföringsbyrån 
Interface Tourism. Det är mindre känt, ligger lite 
avlägset, ni har natur och kultur. Ni uppfyller 
kraven på säkerhet, för i fransmännens ögon 
är skandinaviska resmål trygga. Och dessutom 
betraktade som hållbara destinationer,

Utmaningen är att sätta Sverige mer på kartan 
så att konsumenten faktiskt överväger det som 
semestermål på allvar, menar Edwige Lefebvre på 
Salaün Holidays:

– Jag tror att vi kan göra mer med Sverige 
 generellt. Det är ett vackert land, trevliga 
människor och  ni har också specifika  upplevelser. 
Ni har norrsken, precis som i Norge, men det 
kommuniceras inte alltid så att det når ut till 
fransmännen. 

Tips till svensk besöksnäring
De franska researrangörerna lyfter alla fram att 
franska resenärer söker fler unika  reseupplevelser 
än tidigare, och att dessa gärna får gå i 
 hållbarhetens tecken. Att skydda miljön, att 
skydda kulturvärden kan utgöra delar av resan. 
Researrangörerna siar också om att fransmännen 

framöver kommer att titta mer på alternativa 
 resesätt – att ta buss eller tåg istället för flyg, att 
hyra bil på destinationen för att själva kunna  
ta sig runt och se mer av resmålet. Något som 
gifter sig väl med en annan dominerande  
trend: slow travel. 

Produkter som går hand i hand med detta 
bör  därmed vara av intresse för den franska 
 marknaden. Researrangörerna tror också att de 
kan spela en roll i sammanhanget:

– Vi har kunskapen om Sverige men också 
 kunskapen om vår målgrupp. Vi står  mittemellan 
och kan vara länken som behövs för att 
 marknadsföra resmålet bättre. Det är vi som  
kan förklara varför man ska välja Sverige istället  
för Schweiz, och dessutom vid rätt tidpunkter på 
året, för att uttrycka det enkelt, säger Laurent 
Moulinat på Nord Espaces. 

Laurent Moulinat

Nord Espaces,  
Frankrike
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Nederländerna

De med mer 
pengar tänker 
mer på detta. 
De har råd att 
välja.
Maria Sukking

ANWB, Nederländerna

Hållbarheten
• Stark trend i hela samhället generellt. 
• Varierar i styrka beroende på målgrupp  

– somliga väldigt hållbarhetsfokuserade.
• Diskussion om flygskam är fortsatt levande.

Researrangörerna
• Har generellt hög medvetenhet och välkomnar 

hållbara resor – särskilt om de ser möjlighet att 
det ökar köplusten hos konsumenten.

• Större aktörer inkluderar hållbarhet som del i 
erbjudanden men finns också nischade aktörer 
med totalfokus på hållbart resande. 

• Sverige betraktas som ett föredöme på området 
och borde kunna göra mer och bättre affärer 
genom att differentiera sig som en hållbar 
destination.

Resenärerna
• Den stora massan ännu inte redo att 

betala mer för att resa hållbart.
• Resenärer med god ekonomi är beredda 

att betala för hållbarhet, de med mer 
begränsade tillgångar mer tenderar att 
strunta i vart och hur man reser.

• Sverige attraktivt då det lätt kan nås med 
bil – många kör själv till resmålet.
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Möjligheter och utmaningar
Hållbarhet är en högaktuell fråga inom rese-
arrangörsledet i Nederländerna, uppger de 
intervjuade. Större aktörer väver ofta in det som 
en del i erbjudandet, men det finns även ett antal 
mindre, nischade aktörer som till exempel Better 
Places som fokuserar helt på hållbart resande. 
Men den stora massan är ännu inte beredd att fullt 
ut betala mer för den här typen av upplevelse eller 
tjänst. Däremot kan hållbarhet vara ett argument 
för researrangören om det finns potential att sälja 
fler resor: 

– Hållbarhet säljs när det ger kunder, säger 
Anne Tusveld, Country Manager Nederländerna på 
Visit Sweden. 

En fördel för Sverige som destination är närheten. 
Det går lätt att ta sig till Sverige på annat sätt än 
med flyg, vilket uppskattas av de konsumenter 
som upplever flygskam. 

Hugo van Drie på Nordic Nederland anser att 
Sverige har en stor potential att positionera  
sig på området gentemot hans nederländska 
kunder:

– Som företag kompenserar vi mycket för 
klimatet via flyg och hotell. Sedan försöker  
vi mer och mer lyfta fram vad våra samarbets-
partners gör. Där har Sverige flera fördelar som  
till exempel arbetarnas rättigheter med kontrakt 
och bra avtal. Ni har också bra satsningar på 
vatten, el och sol. 

Vad säger konsumenterna?
Hållbarhet kopplas, enligt de intervjuade med 

insyn i nederländska marknaden, fortfarande 
väldig tätt ihop med enbart miljövänlighet. 

– Det man pratar om mest är just hur man 
reser, men vi behöver nog mer se helheten, säger 
Jeffrey Kusnadi, Travel Trade Manager för Visit 
Sweden i Nederländerna.

Researrangörerna anar dock att förändring är på 
gång. Många uppger att hållbarhet blir en allt 
 viktigare ingrediens av semesterplanerandet. 
Maria Sukking på ANWB har noterat en skiljelinje 
mellan olika målgrupper, baserad på ekonomi: 

– Det som inte har så mycket pengar bryr sig 
inte så mycket, men de med mer pengar tänker 
mer på detta. De har råd att välja. 

Anne Tusveld

Visit Sweden,  
Nederländerna

Hugo van Drie

Nordic Nederland, 
Nederländerna

Jeffrey Kusnadi

Visit Sweden,  
Nederländerna
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kommer att växa sig starkare i konsumentledet de 
närmaste åren. 

– Vi är inte lika långt framme som  svenskarna. 
Men det kommer. Det finns några få som är redo 
att betala för hållbarhet och det finns en del 
 researrangörer som satsar på det redan, säger 
hon.

Synen på Sveriges hållbarhet
Researrangörerna är samstämmiga: Sverige ligger 
lågt fram på området. Den bilden delas av konsu-
menterna, menar de intervjuade. 

– Men ni borde prata mer om det, visa vad ni 
gör, säger Maria Sukking på ANWB. Vår målgrupp 
för Sverige är medelklass och uppåt, så för dem 
borde ni berätta mer om detta, för hållbarhet är 
mer top of mind för dem än för andra. 

Många påpekar samma sak. Det hållbara tänket 
tas ibland för givet av svensk besöksnäring.  
Man förstår inte värdet i att kunna sälja in det till 
resenärerna, för att lyfta deras upplevelse.

Tips till svensk besöksnäring
Att holländare generellt ligger långt fram i sin 
medvetenhet kring hållbarhetsfrågor är en 
möjlighet för framtiden. Även om få för tillfället vill 
betala extra för detta är det redan ett bidragande 
argument för att välja en resa framför en annan. 
Jeffrey Kusnadi på Visit Sweden, talar om att det 
för svensk besöksnäring hade varit nyttigt att 
använda hållbarheten som ett dragplåster,  
snarare än att forma om hela reseupplevelsen  
i  hållbarhetens tecken.

– Se det som en adderad komponent till resan. 
Och det fungerar inte med att arbeta med att man 
betalar eller kompenserar, att man låter kunden 
betala för detta. Hållbarhet måste ingå i helheten, 
säger han. 

Jeffrey Kusnadi tror att svenska produktägare 
skulle tjäna på att utgå från researrangörens 
behov och göra sig köpbar på området:

– Hållbarhet i stort är jätteviktigt men det ska 
anpassas till researrangörens behov och affär.  
Vi behöver bli bättre på att beskriva vad det  
är vi har att komma med. Vad är det man gör 
 lokalt? Vilka lokala produkter används?  
Vad är unikt?

Hugo van Drie på researrangören Nordic 
Nederland menar att Sverige har ett ypperligt 
tillfälle att differentiera sig som ett resmål känt för 
hållbarhet. 

– Så länge det inte blir för dyrt och  krångligt 
så är detta något som kommer att komma. 
Många vill ha mer elbilar och där måste det 
finnas  förutsättningar för att kunna sälja in det till 
 exempel, säger han. 

Maria Sukking

ANWB, Nederländerna
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Storbritannien

Sverige  
är en väldigt  
stor framtida 
marknad för  
oss
Rachel Ashburner

HF Holidays, Storbritannien

Hållbarheten
• Alternativ till flyg som transportsätt eftertraktat  

i hållbarhetssyfte. 
• Varierande bild: vissa målgrupper har stort 

hållbarhetsfokus, andra inget. 
• Sverige betraktad som en stark aktör inom 

området. 

Researrangörerna
• Siar om ljus framtid för Sverige som hållbart 

resmål.
• Efterlyser certifiering och goda hållbarhets-

berättelser då det kan användas som 
 säljargument för produkt.

• Vill se utökat samarbete mellan produktägare 
på destination för att bättre kunna sy ihop  
paket med hållbara inslag. 

Resenärerna
• Öppna, natursköna destinationer långt 

ifrån massturism eftertraktas. 
• Vill ta del av den svenska livsstilen,  

”meet the local”, under semestern. 
• Mat centralt på resan, gärna autentiskt, 

lokalt och närodlat.
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Möjligheter och utmaningar
Effekterna av pandemin har påverkat britternas 
resepreferenser. Destinationer som kan erbjuda 
natur, öppna ytor och avfolkade platser har fått 
ett uppsving, medan överbefolkade städer där 
en del av semestern går åt till att köa i timmar till 
museum har minskat i popularitet. 

– Sedan är det fortsatt ”meet the local”, vad 
finns det för lokala matupplevelser, vad finns det 
för lokala upplevelser att göra på plats, säger 
Gabriel Dorch, Senior Travel Trade Manager  
UK & Country Manager för Visit Sweden, när han 
presenterar de trender som råder. 

Hållbarhetsaspekten är dock inte allestädes 
närvarande i semesterbokningarna. Vissa 
 researrangörer menar att de inte har haft en enda 
kund som har efterfrågat en hållbar resa, men 
påpekar samtidigt att det i sin tur inte betyder  
att hållbarhet är något som konsumenten 
ignorerar.

– Om jag närmar mig produktägare är det 
 förstås toppen om de är certifierade på något sätt, 
till exempel rörande hur djuren tas om hand.  
Det har hänt att vi har plockat bort produktägare 
för att de inte har levt upp till kraven, men inga 
svenska, säger Sue McAlinden på Best Served 
Scandinavia.

Vad säger konsumenterna?
Enligt de intervjuade är få britter benägna att 
lägga ner extra pengar för att få resan hållbar. 
Samtidigt menar de att kunskapen och intresset 
växer gradvis. 

– För tillfället skulle jag inte säga att det är det 
viktigaste på konsumentens lista men folk börjar 
bli mer medvetna, säger Jane Slade på Regent 
Holidays.

Gabriel Dorch

Visit Sweden,  
Storbritannien

Jane Slade

Regent Holidays, 
Storbritannien

Sue McAlinden

Best Served Scandinavia,  
Storbritannien
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Visits Swedens Gabriel Dorch har samma uppfatt-
ning och exemplifierar med att researrangörer 
har börjat sondera terrängen kring om det går 
att arrangera en resa per tåg hela vägen från 
Storbritannien till Sverige. 

Samtidigt skiljer sig bilden beroende på vilken 
researrangör man frågar. HF Holidays – som är ni-
schade inom vandring- och cykelresor – menar att 
hållbarhet placerar sig ”otroligt högt på kundernas 
lista”, medan Best Served Scandinavia – som er-
bjuder exklusiva resor med inslag av soft adventure 
– menar att de inte har haft en enda klient som 
frågat efter en hållbar resa. 

Synen på Sveriges hållbarhet
De brittiska researrangörerna anser att Sverige 
 ligger i framkant på hållbarhetsområdet. HF 
Holidays ser till och med detta som en potentiell 
utvecklingsmöjlighet för det egna bolaget. Fler 
resor som kan klassas som helt hållbara, eller 
som har delar av hållbarhetstänk i sig, breddar 
produkthyllan, och Sverige som besöksmål passar 
väl in i den ambitionen:  

– Sverige är en väldigt stor framtida marknad 
för oss, tror Rachel på HF Holidays. Det är hela 
utomhusupplevelsen som gör Sverige till ett 
så attraktivt alternativ för våra gäster. Den där 

naturliga livssynen och hållbara livsstilen känns 
inbäddad i svensk kultur.

Tips till svensk besöksnäring
Den brittiska marknaden håller på att vakna på 
hållbarhetsområdet, menar researrangörerna, 
och de delar också synen på att Sverige har ett 
försprång på området. Däremot hade många av 
dem önskat att den hållbarhet som erbjöds var 
mer anpassad till den verklighet som de verkar 
i – där konsumenterna inte självklart vill ha en resa 
som fullt ut går i hållbarhetens tecken. 

Mer samarbete mellan produktägare, alternativt 
mer samordning på destinationerna hade kunnat 
möjliggöra bättre paket som delvis kunde ha 
sålts in med hållbarhetsargument, men där det 
också hade funnits möjligheter att göra annat som 
 konsumenterna traktar efter. 

Rachel Ashburner

HF Holidays,  
Storbritannien
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Tyskland

Ni är 
 egentligen  
ett  självklart 
val när det 
 gäller den 
typen av resor
Jürg Hänggi

Nordic Tours, Tyskland

Hållbarheten
• Tydlig trend i samhället – miljöpartiet  

De Gröna sitter i regering. 
• Intresset för hållbarhet generellt skiftar  

– alltifrån minimalt till stort.
• Sverige förknippas med hållbarhet. 

Researrangörerna
• Vill se mer produktutveckling och  storytelling 

rörande hållbarhet för att stärka svenska 
positionen. 

• Efterlyser mer marknadsföring kring hela 
Sverige för att fördjupa kunskapen och 
 nyfikenheten på landet. 

• Svenska naturen efterfrågas – utmaningen är 
att hitta bokningsbara upplevelser för att kunna 
utveckla affärerna än mer.

Resenärerna
• Tydlig dragningskraft till svenska naturen, 

vilket lämpar sig väl för att ytterligare 
 försöka flytta fram positionerna kring 
 hållbart resande på tyska marknaden. 

• Vill gärna resa med bil eller buss – särskilt 
efter pandemins osäkra flygresor. 

• Inte beredda att betala mer för att resa 
hållbart – men kan se hållbarhet som ett 
välkommet bonusvärde till upplevelsen.
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Möjligheter och utmaningar
Researrangörer nischade på hållbart resande 
utgör en liten del av den stora tyska marknaden, 
och de som finns är ofta mindre, alternativa 
aktörer. Därmed inte sagt att de större aktörerna 
förbigår frågan – flera av dem har i dag en anställd 
hållbarhetschef som granskar destinationerna 
hållbarhet löpande i syfte att kvalitetssäkra 
produkterna. 

Andreas Hassler, på konsultbyrån Aurora 
Marketing i Tyskland, tror att trenden kommer att 
förstärkas i takt med att tiden går och att hållbart 
resande kommer att slå igenom på bred front. 
Men tills vidare gäller det att ta hänsyn till vad 
marknaden efterfrågar och intresset är ännu inte 
tillräckligt stort för att en stor massa av resenärer 
ska vara villiga att betala för att vara hållbara. 

– Det finns andra länder i Europa som säger: 
”Om du vill ha hållbara produkter från oss så 
blir de dyrare.” Men kunden i Tyskland ska inte 
bestraffas för att de väljer ett hållbart hotell, sedan 
kan det förstås råka vara att det är dyrare än ett 
annat, men det av andra skäl. 

Vad säger konsumenterna?
Hållbarhetsfrågan spelar en stor roll i den 
tyska debatten – vilket kan exemplifiera med 
att miljöpartiet De Gröna sitter med i landets 
koalitionsregering. 

Därmed inte sagt att hållbarhet är lika viktigt  
för alla. 

– I stort kan man säga att det finns allt från att 
hållbarhet är väldigt viktigt till att man inte bryr 
sig alls. Det finns många arrangörer som säger 

att de inte har haft en enda kund som har frågat 
efter just hållbarhet. Vårt land är så stort att det tar 
längre tid, men det är något som kommer, säger 
Andreas Hassler på konsultbyrån Aurora Marketing 
i Tyskland. 

Jürg Hänggi på Nordic Tours tror att det för att 
attrahera konsumenterna i dagsläget är av större 
vikt att marknadsföra hela Sverige som hållbart 
än att lyfta fram enstaka produkter. Många av 
hans kunder känner att de gör ett hållbart val bara 
genom att åka till Sverige. Genom att ytterligare 
förstärka den känslan skulle hans arbete att sälja 
in destinationen förenklas. 

– Om Visit Sweden kommunicerar och mark-
nadsför att man verkligen har hög standard inom 
området så tror jag att det skulle vara tillräckligt 
för oss, säger han.  

Synen på Sveriges hållbarhet
Sverige och hållbarhet är sammanlänkade, menar 
de tyska researrangörerna. Den svenska naturen 

Andreas Hassler

Aurora Marketing,  
Tyskland

Jürg Hänggi

Nordic Tours,  
Tyskland
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och hållbara produkter kopplade till den typen av 
upplevelser i skog och mark lockar. 

– Ni är egentligen ett självklart val när det 
gäller den här typen av resor, säger Jürg Hänggi 
på Nordic Tours. Och när det kommer till närhet 
och resa så är det tillräckligt nära för de tyskta-
lande länderna, även Österrike och Schweiz. Det 
är också en tydlig trend. Folk vill ofta resa med bil 
eller buss. 

Tips till svensk besöksnäring
Bra produkter säljer. Så produktutveckling är 
vägen framåt. Den slutsatsen drar samtliga 
researrangörer i denna kartläggning. Även om 
naturen i grunden är det som lockar många tyskar 
till Sverige krävs det upplevelser på plats som gör 
semestern lyckad och mer uppskattad. 

– Naturen är viktig men det är bara en del om 
vi ska kunna göra attraktiva paket, säger Alfred 
Becker på Zonista Reisen. Vi behöver mer auten-
tiska och hållbara saker. Att man erbjuder och 
beskriver sina anläggningar som hållbara, unika 
och personliga. Man vill höra att produktägarna 
verkligen tar hand om naturen på riktigt. Vi märker 
hur många människor har tappat relationen till 
naturen.  

En annan väg att utveckla rätt sorts produkter går 
genom samverkan. I till exempel Visit Swedens 
projekt RESA – ett nätverk med tolv svenska 
regioners Travel Trade-ansvariga som med Visit 
Swedens hjälp fokuserar på ett 80-tal utvalda 
researrangörer på tysk mark – arbetar man 
kontinuerligt med att utveckla hållbarheten. Det 
täta samarbetet möjliggör att i detalj utveckla och 

paketera produkter så att de stämmer överens 
med de hållbara ambitionerna, samtidigt som de 
stärker Sveriges varumärke som hållbar destina-
tion i stort. 

Från researrangörshåll är detta uppskattat, menar 
Andreas Hassler på Aurora Marketing:

– Det är en fantastisk möjlighet att påverka 
utveckling och paketering och säkerställa hållbar-
heten inom upplevelsesidan i Sverige. Vi kan säga 
till arrangörerna att vi i Sverige levererar produkter 
som har klassificerats och rankats som hållbara 
under lång tid, det är styrkan. Då blir researrang-
örerna nöjda eftersom de kan visa upp detta i sin 
egen kommunikation. 

Anderas Hassler säger att mycket rörande hållbar-
het handlar om tålamod och skynda långsamt. De 
stora effekterna på satsningar kanske inte märks 
i närtid. 

– Frågan är ju i vilken utsträckning konsu-
menten efterfrågar hållbara resor och detta är 
något som växer långsamt. Någon procent bara. 
Men om, eller när, det förändras kan Sverige vara 
väldigt starka inom detta området. 

Alfred Becker

Zonista Reisen,  
Tyskland
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USA

Det är inte 
hållbarheten 
som kommer få 
vågskålen att 
väga över.
Melissa Lee

Royal Tours, USA

Hållbarheten
• Stark trend men inte benämnd som 

 ”sustainable” utan med ord som ”responsible” 
och ”awareness”.

• Medvetenheten generellt dock lägre än i till 
exempel Sverige. 

• Yngre generellt mer intresserade av hållbarhet 
och därmed också nyfikna på hållbart resande.

Researrangörerna
• Synen på hållbarhet som trend varierar – vissa 

har inte haft en enda kund som efterfrågat 
 hållbarhet, andra ser det som en stark trend. 

• Hållbarhetargument kan väcka nyfikenhet för 
Sverige men är troligen än starkare som bonus 
när resenärer väl är på plats – som förhöjd 
upplevelse. 

• Hållbarhet har slagit igenom mest inom det 
exklusiva resande-segmentet – att bo lyxigt och 
hållbart, att äta lyxigt och närodlat.  

Resenärerna
• Geografin gör flyg nödvändigt och  

därmed miljöaspekten av hållbarhet  
i transport svårare att uppnå.

• Eftertraktar autentiska och unika 
 upplevelser, i exotisk miljö som i sig kan 
vara hållbar. 

• Intresset för vad som eftertraktas varierar 
beroende på målgrupp men bra mat är 
genomgående hos alla – intresset för det 
lokala stort. 
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Möjligheter och utmaningar
Den generella bilden från de intervjuade är att 
medvetenhet kring hållbarhet är begränsad i USA. 
Art Cox på Tenon Tours påpekar att amerikaner i 
allmänhet inte är ”kända för sin miljömedveten-
het”. Melissa Lee på Royal Tour intygar att det 
sätter avtryck även på reseplanerandet.

– Självklart är det positivt om det här hållbart 
men jag tror inte att det är något som i dag 
gör någon nyfiken på att åka till Sverige. Det är 
inte hållbarheten som kommer få vågskålen att 
väga över.

Samtidigt bör bilden nyanseras. Även om 
 begreppet ”sustainable travel” inte används 
frekvent talar researrangörerna allt oftare om 
” responsible travel”, ”awareness” och ”well-being”. 
Värt att notera är också att den globala resenären 
i USA hänvisas till flyg och att den klimatmässiga 
delen av hållbarhet därmed är svårare att uppfylla. 

Flera researrangörer tror att intresset för hållbart 
resande kommer att öka i framtiden. Martin Rapp, 
VD på Altour som är en tungviktare i branschen 
med 53 kontor och 1 300 agenter världen runt, 
menar att han ser tecken på att hållbarhet 

har slagit igenom inom hans nisch av lyxigare 
reseupplevelser: 

– Det blir särskilt viktigt när det kombineras 
med lyx och lyxhotell. Och restauranger gör det 
redan genom att servera mat från ”jord till bord” 
med ”närproducerade råvaror”, till exempel.

Art Cox

Tenon Tours,  
USA

Martin Rapp

Altour,  
USA

Melissa Lee

Royal Tours,  
USA
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Vad säger konsumenterna? 
Flera amerikanska researrangörer påtalar att de 
aldrig har hört en enda kund önska sig ”en hållbar 
resa”. Samtidigt finns det arrangörer som pekar i 
andra riktningar. Som att yngre resenärer är mer 
medvetna om vilket avtryck deras resor sätter, 
eller som att hållbarhet kan bidra till en förstärkt 
upplevelse även om det inte var en anledning till 
att resan köptes. 

Synen på Sveriges hållbarhet
Sverige förknippas med hållbarhet och resear-
rangörerna tror att det finns en stor poäng i att 
berätta mer om hur hållbar destinationen är, för 
att skapa större kännedom om Sverige generellt. 
De tror dock att det finns en än större poäng i att 
lyfta fram hållbarheten när resenärerna väl har 
anlänt. 

– För att profilera landet är det absolut viktigt 
men jag tror att folk, när de väl är där, ännu mer 
kommer att vilja veta vad som görs på plats,  
säger Martin Rapp på Altour. 

Det är först då hållbarhet skapar det mervärde till 
resan som amerikanerna eftertraktar, menar de 
intervjuade. 

Tips till svensk besöksnäring
Att fördjupa kunskapen om de  amerikanska 
 researrangörernas förutsättningar och 
 förkunskaper kring hållbarhet är en god start.  
Det som är hållbart för en svensk är  nödvändigtvis 
inte detsamma för en amerikan – och rent 
 generellt ser Magnus Lindbergh, Visit Swedens 
Travel Trade Manager i USA, ett definitionsbehov, 
så att man i förlängningen kan trycka på fler delar 
av hållbarhet i kommunikationen. 

– Ska man bara jobba med miljömässig 
 hållbarhet, hur ska vi då kunna agera i USA?  
Du måste ta dig över med flyg, konstaterar han. 

Magnus Lindbergh

Visit Sweden,  
USA
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Sammanfattning och analys

Utmaningarna är flera och förståelsen för vidden av begreppet 
 begränsad. Men en sak är alla ense om: Hållbart resande kommer bara 
att öka i betydelse, och för den som ligger långt fram på området lär 
framtiden se avsevärt ljusare ut.

Utgångspunkten för denna kartläggning var 
att Sverige ligger långt fram inom hållbarhet. 
Intervjuerna med researrangörerna bekräftar 
bilden. På samtliga marknader upplevs Sverige 
som en av de främsta destinationerna på området. 
Men researrangörerna flaggar samtidigt för 
att konkurrensen ökar och att det finns en rad 
andra aktörer som också positioner sig –  utöver 
 hållbarhetsspecialister som Costa Rica och  
Nya Zeeland, nämns våra grannländer Norge 
och Finland, där den sistnämnda av flera 
 rese arrangörer lyfts fram som en ofta tydligare 
aktör, med rakare kommunikation i produkt
ägarledet, än Sverige. 

Researrangörerna menar också att  hållbarhet 
– oavsett marknad – är en trend inom 
 rese branschen och att denna bara förväntas  
bli starkare de kommande åren. Exakt hur  
viktig den är i dag, och exakt hur stor den  
kommer att bli i framtiden, finns ingen entydig 
bild av.

Gemensamt för de intervjuade är att de alla  
vittnar om en turbulent tid under och efter 
 pandemin, där stort fokus har lagts på att  
få igång  verksamheterna igen – ofta med 
 decimerad personalstyrka efter neddragningar  
i samband med covid19. Detta parallellt med att 
många målgrupper mest har velat ut och resa 
igen, och att tankarna på hållbarhet inte  
självklart har varit första prioritet vid  
bokningarna. 

Samtidigt; researrangörerna känner sina kunder 
väl och är vana att analysera såväl nuvarande som 
framtida resmönster. I deras svar går det därför att 
utkristallisera flertalet tendenser på marknaderna 
även efter en tid som har varit mer turbulent än 
vanligt.   

Somligt skiljer beroende på land; där 
Nederländerna och Storbritannien upplever 
en  påtagligt ökad medvetenhet kring hållbart 
 resande, menar flertalet av de amerikanska 

researrangörerna att deras kunder aldrig har 
efterfrågat sådana alternativ. 

Annat skiljer beroende på storlek av researrangör. 
Större aktörer tenderar att vara väl medvetna om 
att intresset för hållbart resande är en faktor som 
behöver analyseras löpande, ofta med hjälp en 
anställd hållbarhetsansvarig, och de väver in håll
barhet som en del i sina paket men utan att trycka 
på detta i större utsträckning i marknadsföringen. 
Samtidigt finns mindre, mer nischade aktörer för 
vilka hållbarhet är en stor del av marknadsföringen 
redan i dag eftersom det är ett sätt att sticka ut 
i bruset och särskilja sina produkter från andras. 
För somliga av dessa arrangörer är hållbarhet till 
och med den avgörande köpanledningen som 
kommuniceras ut. 

Svaren från de intervjuade visar också på sådant 
som förenar – oavsett marknad eller bolags
storlek. Flera noterar identiska utmaningar.  
De som tidigare har försökt lägga till avgifter för 

olika typer av hållbara val i samband med resan 
menar att resenärerna snarare har sett det som 
en bestraffning för att de har velat resa hållbart. 
Att baka in kostnaden för hållbarhet i totalpriset är 
därför något som föredras. 

Somliga researrangörer påpekar också att det 
är ett grundproblem att fokusera på hållbarhet 
i en bransch där transporten är en så stor del av 
helheten, och där denna transport inte alltid lever 
upp till ambitionen att minimera de ekologiska 
fotavtrycken. 

Detta illustrerar i sin tur en annan utmaning: 
 behovet av att definiera begreppet i sig. 
Intervjuerna avslöjar att ”hållbarhet” kan uppfattas 
på en rad olika sätt, och den enda gemensamma 
nämnare är egentligen att det oftast förknippas 
med att något är klimatvänligt. Därmed tappas 
en rad betydelser av detta breda område längs 
vägen. Flera av de researrangörer som säger att 
de aldrig har haft kunder som har efterfrågat 
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hållbart resande kan till exempel i nästa stund 
 påpeka att det är av yttersta vikt för deras slut
konsumenter att resan ger något tillbaka till 
lokalsamhället, eller att den serverade maten är 
närodlad. 

Betydelsen av att tala samma språk och avse 
samma saker över hela ledet – från slutkonsu
ment, via researrangör till produktägare – går igen 
i de amerikanska exempel som återges i denna 
kartläggning. Visit Swedens Travel Trade Manager 
i USA, Magnus Lindbergh, påpekar att  ”sustainable 
travel” inte är vida spritt på den amerikanska 
marknaden, men att det däremot är en stark trend 
hos researrangörerna att tala om ”responsible  
and immersive travel”. Att döma ut de amerikanska 
globala resenärerna som ointresserade av  
hållbart resande vore mot bakgrund av detta fel. 
De  använder andra ord men eftersöker ofta  
– vilket många av de amerikanska researran
görerna också vittnar om – liknande autentiska 
och lokalt präglade upplevelser som genomsnitts
europén på semester i Sverige.

Ett sätt att komma runt detta definitionsproblem 
är förstås att göra som många av de intervjuade 
researrangörerna föreslår: fokusera på produk
ten och reseupplevelsen, inte på hållbarheten i 
sig. För är det något som förenar de intervjuade 
researrangörerna är det efterfrågan på unika 
och autentiska upplevelser att erbjuda sina 

konsumenter. De ser Sveriges ofta nästintill orörda 
natur som destinationens främsta tillgång, de 
ser den svenska livsstilen och möjligheten att 
komma nära lokalsamhället som goda argument 
för att lägga till svenska produktägare i sina 
produkt hyllor. De framhåller att allt det här förstås 
har förutsättningar att utgöra en ideal kuliss till 
hållbara aktiviteter och upplevelser, men att 
just  hållbarhetsstämpeln då inte nödvändigtvis 
 behöver vara det främsta säljargumentet för hela 
resan. 

En annan lösning, som självklart och med fördel 
kan kombineras med ovanstående, är att göra 
som många andra researrangörer föreslår: 
kommunicera mera och tydligare. Flera av de 
intervjuade trycker på att svenska produktägare 
och  destinationer är generellt kan bli bättre på 
att berätta vad de är bra på. Möjligen för att vissa 
detaljer eller lösningar tas för givet här i Sverige, 
möjligen för att man är osäker på om det är 
något som ens skulle intressera den utländska 
besökaren. 

Magnus Lindbergh

Visit Sweden, USA

Fem insikter om hållbarhet 
från researrangörsledet

1. Hållbarhet är attraktivt. Det är en 
trend redan i dag – inte minst efter 
att pandemin gett extra skjuts – och 
medvetenheten förväntas växa mer 
framöver. 

2. Sverige i täten. Svensk besöksnäring 
har en bra position och uppfattas 
som ett av världens mest hållbara 
besöksmål. 

3. Konkurrensen stor. Inte bara 
Sverige utan ”alla skandinaviska 
länder betraktas som hållbara, och 
grannländer som Norge och Finland 
anses allmänt vara mer tydliga i sin 
kommunikation. 

4. Ingen reseanledning. Hållbarhet 
är inte orsaken till att resa bokas, 
men ett mervärde om det finns med i 
reseupplevelsen. 

5. Stor variation. Hur stark trenden är 
varierar beroende på marknad och 
resenär, men också på researrangör 
– större aktörer tenderar att mer 
hålla ögonen på utvecklinge medan 
 mindre nischade kan se värdet i att 
sälja hållbart resande redan i dag.
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Oavsett vilket är lösningen densamma; genom 
att ta hjälp av de internationella  researrangörerna 
får svensk besöksnäring möjlighet att betrakta 
sig själv utifrån för en stund, genom att sam
arbeta med dem som har daglig kontakt med 
 resenärerna på respektive marknad är det lättare 
att förstå vad som är unikt för den enskilda 
produkt ägaren i varje enskilt fall. För det som att
raherar en fransk resenär är måhända något annat 
än vad den svemestrande svensken uppskattar. 
Och den franska researrangören sitter på svaret 
om det är så. Den tyska vandraren är måhända 
storögt  fascinerad av en aktivitet som den svenska 
vandraren inte ens höjer på ögonbrynen åt. Och 
den tyska researrangören kan ge en fingervisning 
om så är fallet. 

Flertalet av de intervjuade understryker vikten av 
detta samarbete för att nå fram till den storytelling 
som många anser vara framtidens modell för att 
sälja in en destination. Genom att produktägaren 
berättar sin historia och lyfter fram det unika, 
personliga och autentiska går det att överbrygga 
en rad hinder. Längs vägen kanske man även lycks 
visa att den hållbara produkt som tidigare mest 
upplevdes som ”hållbar produkt” faktiskt också är 
en lockande reseupplevelse. 

Om de internationella researrangörerna har rätt 
i att hållbarhet är en trend som bara kommer att 
öka i styrka de kommande åren är det värt att 

lyssna på ovanstående råd. Andra destinationer 
visar redan att de gör det, och den som först tar 
tag i taktpinnen lär ha goda förutsättningar för att 
positionera sig väl inför framtiden. 

Många av researrangörerna vittnar om att Sverige 
har fantastiska möjligheter att ta täten inom om
rådet hållbar besöksnäring, och att det egentligen 
bara handlar om att paketera och kommunicera på 
rätt sätt för att lyckas höja attraktiviteten avsevärt. 
Mer samarbete med andra produktägare för att 
bredda utbudet av bokningsbara upplevelser väl 
på plats är en väg framåt, menar researrangö
rerna. Att mycket av det som utmärker destinatio
nen dessutom går i hållbarhetens tecken gör det 
än mer angeläget. 

Som Jürg Hänggi på Nordic Tours i Tyskland 
summerar: 

– Ni är egentligen ett självklart val när det 
gäller den här typen av resor. 

Bättre utgångsläge är svårt att önska sig. 

Jürg Hänggi

Nordic Tours, Tyskland

Fem tips från researrangörerna

1. Baka in kostnaden. Betalningsviljan 
för hållbart resande finns inte, om det 
bakas in i totalpriset kan hållbarhet 
däremot kännas som en positiv 
bonus på reseupplevelsen.

2. Marknadsför upplevelsen. Se 
hållbarhet som den del av resan, 
något som gör den bättre, inte själva 
reseanledningen. Fokusera på rese
upplevelsen i sig, som utöver att vara 
en bra semester också är  hållbar. 

3. Kommunicera rätt värde. Få kunder 
efterfrågar hållbarhet, däremot 
autentiska upplevelser i nära kontakt 
med lokalsamhället, natur upplevelser 
på exotiska platser långt från 
mass turism. Att många fortfarande 
enbart kopplar hållbarhet till klimat 
och miljö gör det extra viktigt att 
vara tydlig med vad produkten eller 
 destinationen faktisk erbjuder. 

4. Berätta din story. Hållbarhet kan bli 
ett bra argument för resan om den 
presenteras på rätt sätt. Storytelling 
sticker ut i det mediala bruset. Att 
våga berätta om sin produkt är vägen 
framåt.

5. Etablera samarbete. Tätt samar
bete med researrangörer, som vet 
hur deras marknad fungerar, ger 
möjlighet till finslipad kommunikation 
rörande hållbarhet. Minst lika viktigt 
är att etablera samarbete med andra 
produktägare för att bredda utbudet. 
Vad finns mer att göra på desti
nationen än att bo på det hållbara 
hotellet? Utvidga reseupplevelsen 
och se den egna hållbarheten som 
en bonus för resenären på en i övrigt 
upplevelsefylld resa. 
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Visit Sweden är ett statligt bolag med det nationella officiella upp draget att marknadsföra Sverige som  
resmål och varumärke. Visit Sweden tillhandahåller även kunskap om målgrupper, varumärket Sverige  
och det  internationella reseledet. Den nationella och internationella  turismen har en betydande roll för  
hela Sverige och bidrar till nya arbets tillfällen samt intäkter till staten och besöksnäringen.

Mer om Visit Sweden: corporate.visitsweden.com  
Visit Swedens Kunskapsbank: corporate.visitsweden.com/kunskap
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