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VisitSweden
FutureWatch 2015
Att ha en god kunskap om omvärlden, målgruppen och
om de trender som påverkar dessa är avgörande för hur
Sverige långsiktigt lyckas i sin kommunikation och med
sina erbjudanden till de internationella besökarna. Världen
förändras och framtiden tillhör dem som bäst anpassar sin
verksamhet till utvecklingen.
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VisitSweden har arbetat strukturerat med trend- och omvärldsanalys
sedan 2008. Att veta vad som händer ute i världen är en oerhört viktig
del i vårt arbete. Vi lägger extra fokus på de trender som påverkar
resebeteenden samt på att lyfta fram det som företag och
organisationer inom besöksnäringen kan relatera till sina verksamheter.
I den här rapporten har vi samlat de viktigaste trenderna inom
samhällsframsteg, digital teknik och naturturism. Den är en
sammanfattning av de viktigaste resultaten av de efterforskningar och
workshops som genomförts under 2015, samt av de idéer som framkom
under trendseminariet VisitSweden FutureWatch 2015. Rapporten
har möjliggjorts genom besöksnäringens deltagande i VisitSweden
FutureWatch 2015 och syftet är att sprida resultaten vidare inom
besöksnäringen i Sverige.
Trend- och omvärldsanalysen har haft ett 5-10 års perspektiv vilket
tillåter fokus på de bakomliggande drivkrafterna. Vi vill lyfta fram nya
beteendemönster som växer fram gradvis och hur samhället förändrar
sig över tid, inte enstaka företeelser.
Vad som händer i framtiden vet ingen med säkerhet men genom
att titta på utvecklingen och fundera över dess konsekvenser kan vi
stå bättre rustade för att ta vara på de möjligheter som erbjuds och
anpassa utbudet och marknadskommunikationen för att bli än mer
relevanta för framtidens resenär.

Rapporten består av tre delar. Den första delen tittar närmare på
samhällsframsteg inom fem områden: Värderingar, demografi, arbete,
finans och transport. Den andra delen tittar närmare på framsteg inom
digital teknik inom fem områden: Gränssnitt, big data, plattformar,
publicering och sociala medier. Den tredje delen presenterar trender
och förändringar inom naturturism och friluftsliv. I bilagan finns även
några av de idéer som generades vid workshopen under VisitSweden
FutureWatch 2015.
Förutom denna rapport finns det två fördjupande rapporter om kapitlen
Samhällsframsteg samt Framsteg inom digitaliseringen. Dessa finns
tillgängliga på partner.visitsweden.com.
Tjänstedesignbyrån Äventyret har bidragit med spaningar och
slutsatser inom globala trender och digital utveckling. Internationella
konsult- och analysföretaget Future Foundation har bidragit med de
trender som de bedömer kommer att ha störst inverkan på naturturismen
och Mittuniversitetet /ETOUR med insikter om aktuella förändringar
inom naturturism i Norden. De varumärken, organisationer och ideér som
nämns i rapporten är endast exempel.
med önskan om en intressant och inspirerande läsning!
Business Intelligence, VisitSweden
December 2015
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Introduktion
Innan vi kan agera på ett effektivt sätt i en snabbföränderlig värld
måste vi förstå varför världen förändras. Trendanalys bidrar till att
göra den oförutsägbara framtiden förståelig och innebär mer än
bara en lista med nya uppmärksammade fenomen. För att se vilka
förändringar som kan komma att få störst effekt är det viktigt att
förstå de drivkrafter som ligger bakom.
Några analysverktyg är användbara i skapandet av en sådan
trendanalys. Ett användbart begrepp är ”det teknosociala
landskapet” som förklarar hur teknik, samhälle och individer
tillsammans bestämmer hur vi i slutändan konsumerar produkter
och tjänster.

DET TEKNOSOCIALA LANDSKAPET

individen

(Vill individen göra det?)
Motivation

Innan det går att utveckla en produkt eller tjänst som är
både framgångsrik och hållbar måste tre faktorer uppfyllas:
individens motivation (vill individen göra det eller ha den?),
samhällsvärderingar (får individen göra det?) och teknik (är det
möjligt att bygga den?). Alla tre faktorer måste sammanfalla
innan en idé kan bli lönsam på ett hållbart sätt. Dessa tre faktorer
påverkar varandra ständigt men matchar ibland inte.
I några länder är nya tjänster som AirBnB och Uber olagliga även
om deras tekniska innovation gör dem högst tilltalande för många
konsumenter. Detta är ett exempel på när ny teknik utvecklas före
samhällets kapacitet att integrera den, vilket leder till att lagar och
regler inte hänger med.
Många av oss har en instinktiv förståelse för vad som driver
människor och samhället, men vi kan känna oss överväldigade när
det gäller de tekniska framstegen. Därför är det värt att titta lite
närmare på hur ny teknik uppstår.
Det är inte alla tekniska framsteg som påverkar konsumenten
direkt. Det finns snarare en teknikhierarki där olika nivåer stödjer
varandra.
I botten finns det som vi kan kalla rå teknik – grundläggande
innovationer som litiumjonbatterier, LED-skärmar, laser och GPS
– på vilken mycket annat byggs. Det är sällan konsumenten köper
sådan teknik direkt, om det ens är möjligt. Vi vet redan nu att vi i
en nära förestående framtid kommer att se uppkomsten av ny rå

affärsidé
teknik

(Går det att genomföra?)

(Är det lönsamt?)

samhället

(Får individen göra det?)
Lag och moral

teknik som grafen och nanoteknik (miniatyrisering av maskiner),
som snabbt kommer att bli allt billigare att massproducera.
Oftast är rå teknik en central komponent i vad som kan kallas
för möjliggörande teknik – plattformar och verktyg som i sin tur
tillåter framtagandet av social teknik, där vi förändrar vårt beteende
efter vad tekniken tillåter. Virtuell verklighet (VR) och 3D-skrivare
är exempel på framträdande ny möjliggörande teknik. Eller ta en
modern mobiltelefon. Den innehåller en hel del rå teknik, som
systems-on-a-chip (SOC), GSM-radio, Bluetooth och LED-skärmar,
och tillåter en hel del nya beteenden, från mobila videosamtal till
selfies.
Social teknik är kanske det mest relevanta för en trendanalys
fokuserad på konsumentbeteende. Det är här vi kan se hur
tekniska framsteg skapar nya och bättre sätt att utföra viktiga
sociala funktioner, som att kommunicera med varandra,
betala, jobba, bo och resa. Ny social teknik inom detta område
inkluderar crowdsourcing (t.ex. TripAdvisor och Yelp), peer-to-peerkommunikationstjänster (P2P) (t.ex. WhatsApp och Skype) och
tjänster inom delningsekonomi (som t ex AirBnB och Uber).
Med dessa analytiska modeller i bakfickan blir det möjligt att
se vilka förändringar som kan komma att påverka samhället och i
uppfinningar & upptäckter
förlängningen besöksnäringen de kommande 5–10 plattformar
åren och tidigt
& verktyg
planera för hur de kan utnyttjas på bästa sätt.

Rå teknik

Möjliggörande
teknik

LED, SOC, Bluetooth LE, GPS, NFC,
Litium jon batteri, Laser, TCP/IP,
Nanoteknik, Grafen.

Smartphone, Smartwatch, Big Data
Sensornätverk, Cloud Computing
3D Skrivare, Virtual Reality, Drones
Augmented Reality, Nanobots

TEKNIKHIERARKI

Rå teknik
uppfinningar & upptäckter

LED, SOC, Bluetooth LE, GPS, NFC,
Litium jon batteri, Laser, TCP/IP,
Nanoteknik, Grafen.

Social teknik
beteendeförändrande teknik

Möjliggörande
teknik
plattformar
& verktyg

Smartphone, Smartwatch, Big Data
Sensornätverk, Cloud Computing
3D Skrivare, Virtual Reality, Drones
Augmented Reality, Nanobots
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Social teknik
beteendeförändrande teknik

Crowdsourcing (tex. Yelp, TripAdvisor), Crowdfunding (tex.FundedByMe, KickStarter),
Peer-to-Peer (tex. Whatsapp, Snapchat), Sharing economy (tex. AirBnB, Uber)
Quantified self (tex. HealthKit, ResearchKit), Autonoma hem (tex. HomeKit, Nest)
Platsberoende tjänster (tex. FourSquare), Digital nomadism (tex. Google Docs)
Autonom transport (tex. Google Car)
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Samhällsframsteg
och inverkan på
resandets utveckling
Här har vi samlat de viktigaste trenderna inom områdena förändrande
samhällsvärderingar, demografiska trender och förestående
revolutioner inom arbete, finans och transport och beskriver hur de kan
komma att påverka marknadsföringen mot den globala resenären.

Trender inom värderingar
Den postmaterialistiska konsumenten
Flera studier har identifierat en växande
värderingsstyrd målgrupp, eller ett drivkraftsegment,
som har en global närvaro och är högst relevant
för besöksnäringen – den postmaterialistiska
konsumenten. Denna målgrupp vill vara omtyckt och
beundrad av sina vänner och kollegor, men de bygger
inte status genom att visa sin förmögenhet med
traditionella statussymboler, som exempelvis hus, bil
och båt. Istället har målgruppen andra kriterier för
status – genom att visa sin kreativitet, sin autenticitet,
sin tillgång till fritid och sin förmåga att erfara nya
upplevelser. Saker kan förbli viktiga, men syftet är inte
att äga sakerna, utan att få hjälp att samla upplevelser.
Fokus flyttas från ägande till tillgång till dessa saker.

relevans för besöksnäringen
Att allt fler söker upplevelser är bara bra för
besöksnäringen, som nästan till 100 % levererar
tjänster som hjälper resenärer att skaffa upplevelser.
Resande är som en maskin för att skapa minnen,
och att resa är den ultimata konsumtionen för den
postmaterialistiska människan.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Se över det befintliga utbudet med ett
postmaterialistiskt perspektiv. Finns det fler kandidater
för tjänstefiering? Kan marknadsföringen förändras för
att mer explicit hänvisa till resandets upplevelser och
hur de genererar status?

Bild: Simon Paulin/Imagebank.sweden.se
Car2Go ersätter vanliga bilar i stan med en smartcar-bilpool, där en bil bokas via mobilen under en
kortare period och bilarna marknadsförs som ”fri från att äga”. Bild: Stefan Geens
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http://www.wsj.com/articles/apples-ad-blockers-raise-tensions-1440974849
2
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http://www.apple.com/privacy/approach-to-privacy/
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Efterfrågan på digital integritet växer

De senaste åren har det kommit många nyheter som visar hur
svårt det är för vanliga människor att skydda sin integritet på
webben. Vanliga människor har även blivit mer medvetna om hur
annonslösningar tjänar på att övervaka deras online-beteende,
och många har vidtagit åtgärder för att undvika sådan privat
övervakning genom att blockera annonser på webbsidor. 1
Nu har digitalt integritetsskydd och transparens blivit en
konkurrensfördel bland de mest förutseende företagen. Apple
berättar tydligt varför kunddata inte utvinns för att sälja annonser
och hur deras operativsystem krypterar filer så att det blir
svårare för staterna att signalspana.2 Konsumenter förstår nu att
”gratistjänster” har ett pris som betalas med personliga data.
relevans för besöksnäringen
Big data kopplat till konsumentbeteende kan leverera alltmer
kraftfulla insikter som möjliggör väldigt riktad marknadsföring,
och det gäller även för resebranschen. Samtidigt upplever många
att sådan kännedom om deras beteende är ett intrång mot rätten
till integritet. Var rätt balans ligger mellan data som behövs
för att leverera tjänster, data som kan användas för effektivare
marknadsföring och kundens rätt till integritet kan bli en stor
samhällsdebatt som bara har börjat.

Bild: Ola Ericson/Imagebank.sweden.se

hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Sverige har omfattande lagar som skyddar människors digitala
integritet. Detta kan vara bra att berätta för potentiella besökare,
det vill säga att deras integritetsbehov respekteras. Samtidigt finns
det utrymme för att vara ännu tydligare och användarvänligare,
till exempel genom att berätta vilken sorts data som kommer att
användas och informera på olika språk.

Sverige som extrem samhällsförebild
Det kan vara lätt att glömma att Sverige är ett unikt och
extremt3 land som ofta hamnar på första plats i internationella
utvecklingsmätningar. Sveriges medmänskliga inställning i
demokratiska frågor ger ett oerhört gott rykte hos ett viktigt
segment av resenärer – progressiva människor världen runt och
de som känner sig utsatta i olika länder, till exempel kvinnor,
homosexuella, demokrater och fritänkande.
Exempelvis anses det i Sverige att HBTQ-gemenskapen är
en helt vanlig del av samhället,4 men i Ryssland har det blivit
olagligt att framställa homosexuella relationer som normala.5
Vidare har Sverige världens bästa samhälle för äldre enligt FN.6 År
2014 vann Göteborg pris som Europas mest tillgängliga stad för
funktionshindrade.7
relevans för besöksnäringen
Sverige kan bli en samhällsförebild bland stora grupper progressiva
människor jorden runt. Och dessa människor vill resa någonstans.
Varför inte till ett land som speglar deras värderingar? Det blir inte
bara hållbart resande utan också en bredare värderingsbaserad
turism för människor som vill uppleva eller stödja ett fritt samhälle.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Här finns en potential i att till exempel marknadsföra Sverige som
HBTQ-resmål och utveckla och paketera flera resor riktade till denna
målgrupp.

3
vi har valt att använda ordet ”extrem” i den här rapporten, trots att det i Sverige traditionellt kan upplevas vara
förknippat med negativa konnotationer att vara ”extrem”. vi menar ungefär att Sverige är ”ett land av ytterligheter”
(i internationell jämförelse) när vi skriver att ”Sverige är extremt” men har valt att behålla ordet extrem ändå. dels för
att det i sin grundmening är helt oladdat, och i modern svenska snarare positivt laddat, dels för att det är det bästa
ordet för att beskriva fenomenet.
4
5

http://www.expressen.se/gt/grattis-goteborg-har-firas-europride-2018/

http://www.theguardian.com/business/2015/mar/14/ikea-pulls-magazine-from-russia-over-gay-propaganda-law
6
7

5

http://www.bbc.com/news/world-24346962

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/files/access-city-award-2014-brochure_en.pdf
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Trender inom demografi
Oundvikliga trender
Några globala demografiska trender är oundvikliga; det vet vi
redan nu. Det kommer att finnas fler singlar. Vi kommer att gifta
oss senare, bli föräldrar senare och få färre barn. Vi kommer att leva
längre, och de som lever längre kommer att vara friskare.

relevans för besöksnäringen
Sveriges besöksnäring är redan van vid att leverera resetjänster till
svenska resenärer som är singlar eller äldre. Nu kommer resten av
världen också att uppskatta ett sådant utbud.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Även om ett anpassat utbud redan finns går det att ännu tydligare
marknadsföra tjänster som är riktade mot familjeresor för tre
generationer, till exempel genom att tydligt välkomna husdjur,
informera om att det finns barnvakt, flexibilitet i antal bäddar och
extrabäddar, större lägenheter/hotellrum eller att sevärdheter är
lättillgängliga.

Generationen efter Millennials: Post-Millennials

Visualiseringsverktyg Gapminder visar bland annat hur kvinnans ålder vid
första bröllopet korrelerar med bruttonationalprodukten i olika länder.
Bild: Gapminder

En stor effekt av detta är att många fler äldre kommer att
resa. År 2025 har per definition alla ur babyboomgenerationen
gått i pension. Vad ska de göra med sin fritid? Vi ser redan nu
några effekter. Kryssningsföretag upplever ökad efterfrågan på
kryssningar, och familjeresor blir mer och mer tregenerationsresor.

Mycket har skrivits om Millennials, den demografiska grupp som är
född mellan 1984 och 2000 och som har haft stor påverkan på den
digitala konsumtionen det senaste decenniet. Men nu blir det dags
att börja prata om Post-Millennials, gruppen med personer födda
efter 2000.
Vad är det då som särskiljer Post-Millennials från Millennials?
De har alltid haft en mobiltelefon eller surfplatta som sitt
primära gränssnitt mot den digitala världen, inte en dator. För
Post-Millennials är en datormus en gammaldags företrädare till
pekskärmen, medan webbsidor är ett mindervärdigt alternativ till
mobila appar.
Användardatan är tydliga. Mobilanvändningen ökar som
procentuell andel av vår totala tid, medan datoranvändningen
minskar. När vi lägger tid på mobilen, lägger vi en stor och ökande
del på appar och en mindre och minskande del i webbläsaren. 8

Bild: Flurry 9

relevans för besöksnäringen
Post-Millennials är framtidens resenärer. Besöksnäringens
marknadsföring och utbud måste anpassa sig till deras vanor och
förväntningar.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Om den digitala marknadsföringen bara sker på en webbsida krävs
en hård kamp för uppmärksamheten under de 14 % av tiden som
människor tillbringar i mobilens webbläsare. Därför blir det viktigt
att en mobil marknadsföringsstrategi också inkluderar närvaro i
andras appar, inte bara på sociala medier, som Facebook, Twitter och
Youtube, utan också i reseappar, som TripAdvisor, Airbnb, Triposo,
Tripit och Yelp. (Däremot är det ofta inte någon bra idé att själv
bygga en app. Det är för kostsamt att få människor att ladda ner
den.)

8

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2014/an-era-of-growth-the-cross-platform-report.html
9

6

http://flurrymobile.tumblr.com/post/115191864580/apps-solidify-leadership-six-years-into-the-mobile
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Trender inom arbete
relevans för besöksnäringen
Att arbetsmönster som förändras också leder till att
resmönster förändras betyder att utbudet också bör
anpassas. Allt fler kommer troligen att ta kortare
ledigheter (short breaks), och fler kommer att behöva
tillgång till snabb internetuppkoppling på avlägsna
platser.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Utöver Sveriges största städer, som redan är kända
som ”city break-destinationer”, finns det potential
för att även andra, mindre destinationer blir alltmer
attraktiva resmål på till exempel helgerna. Skulle det gå
att paketera och skapa tjänster som tillåter spontant
sista minuten-resande till Sveriges mer avlägsna
destinationer?

Bild: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Digitala nomader attraheras av Stockholm
Oundvikliga trender
De som jobbar hittar mindre förutsägbarhet på
jobbmarknaden som blir mer flyktig och föränderlig.
Särskilt Millennials byter regelbundet jobb och allt färre
jobbar på ett och samma företag hela livet. Jobbtiderna
brukar inte heller längre vara 9–17, utan när som helst,
vid behov. Allt detta påverkar hur vi tar semester från
jobbet. En resedestination för jobbet blir oftare också
en fritidsdestination i efterhand. Flera tar ”workations”
och reser till en fritidsdestination för att fortsätta jobba
på distans, möjligen deltid. Mindre förutsägbarhet i hur
vi jobbar ger andra effekter. Vi bokar fler sista minutenresor och resorna är ofta kortare.

Som hem för fem av världens hetaste nyetableringar
(t.ex. Klarna, Mojang, King, Spotify och Skype) är
Stockholm nu känt som den andra mest framgångsrika
platsen för nya teknikföretag, efter Silicon Valley.10 Allt
det här attraherar också smarta, unga, initiativtagande
människor som ännu inte är förankrade till en plats och
som har kunskap inom den digitala ekonomin – de så
kallade digitala nomaderna.
Digitala nomader är en liten men väldigt
inflytelserik och välbemedlad grupp, med kunskaper
som kan utnyttjas var som helst i världen, på öppna
kontorsplatser och i inkubatorer, där de kan träffa
varandra och innovera tillsammans. Det är en växande
grupp som ligger i framkant för hur arbetssätt håller på
att förändras.

10

Digitala nomader har en egen kultur och egna verktyg
för att hjälpa varandra hitta rätt. Ett sådant verktyg är
NomadList, som rankar städer för deras beredskap som
destination för digitala nomader, utifrån en mängd
faktorer. Stockholm rankas högt på listan.11
relevans för besöksnäringen
I en värld där jobb- och fritidsdestinationer blir alltmer
sammanblandade är det bra att ha ett bra rykte som en
attraktiv jobbdestination.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Majoriteten av de faktorer som stödjer Stockholm som
destination för digitala nomader finns även i de flesta
andra av Sveriges städer. Malmö och Göteborg liksom
Lund, Uppsala och andra platser borde kunna utnyttja
kombinationen av högteknologisk infrastruktur och en
rik kulturell bas för att attrahera denna målgrupp.
Samtidigt borde mer avlägsna platser i Sverige
kunna marknadsföra sig som arbetseffektiva
”getaways” från storstäderna där resenären kan
fokusera på att arbeta i lugn och ro mitt i ett
inspirerande naturområde, dock med högteknologisk
kapacitet och omringad av likasinnade.

http://www.zdnet.com/article/stockholm-is-the-most-prolific-billion-dollar-startup-hub-behind-silicon-valley/
11

7

https://nomadlist.com (augusti 2015)
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Trender inom finans
Sverige som världens första
kontantlösa samhälle
Sverige är i absolut framkant för kontantlösa
betalningar.12 Redan idag görs över 90 % av alla köp
elektroniskt, och inom tio år kommer det att vara
nästan 100 %.13 Betalkort har ersatt kontanter i de flesta
fall.
relevans för besöksnäringen
Om resenärer ska kunna spendera pengar i
restauranger och i butiker när de är på besök i ett
kontantlöst samhälle, behöver handlare och banker
anpassa sina system så att utländska besökare kan
fortsätta att betala. Besöksnäringen kan hjälpa till
genom att förklara för andra branscher att tillgång till
utländska betalningsmedel är en förutsättning för att
turister ska kunna resa i ett kontantlöst samhälle.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Regionala DMO:s kan också uppmana lokala butiker
att välja betalningssystem som exempelvis stödjer
UnionPay och visa det med en skylt på kinesiska som
bjuder in kinesiska turister.

Kortlös betalning blir mainstream
Betalkort är säkrare, snabbare och mer hygieniska än
kontanter. Men snart finns det ännu modernare system
som är säkrare och mångsidigare – kortlös betalning.
I butiken betalar du via en mobilapp som även kan
användas för onlinehandel.
Den kortlösa betalningen är innovativ i dubbel
bemärkelse. Dels är den säkrare eftersom betalaren
kan bevisa sin identitet utan att behöva dela med sig
av känslig information, som ett bankkortsnummer.
Dels separerar dessa kortlösa betalningstjänster
identitetsbeviset från betalningssättet. Betalaren kan
själv bestämma hur köpet ska betalas, från bankkontot,
genom ett lån, bitcoins, ett utländskt bankkonto,
delbetalningar genom Klarna eller någon annan
betalningstjänst. Allt blir möjligt.
relevans för besöksnäringen
Kortlös betalning möjliggör väldigt kreativa
betalningssätt, som prenumerationer, förbetalning
och delbetalningar och kan även användas för att
underteckna avtal, till exempel vid bilhyrning eller
delning av en stuga. Tekniken gör det möjligt att skapa
intressanta nya utbud som kan göra det lättare för
besöksnäringen att locka turister till Sverige.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Kortlös betalning finns redan i några länder, som USA
och Storbritannien, men ännu inte i Sverige. Det kan
vara en anledning till att uppmana svenska butiker
att välja betalningssystem som stödjer kortlösa
betalningar, även innan svenskarna kan utnyttja
tekniken.

Bild: Stefan Geens

12

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/11/
welcome-sweden-electronic-money-not-so-funny
13
http://www.fastcoexist.com/3052540/
will-sweden-be-the-first-country-to-get-rid-of-cash
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Trender inom transport
Självstyrande elbilar blir normen i Skandinavien
Elbilar har börjat massproduceras och elbilstekniken blir mer och
mer mogen, med billigare och snabbladdade batterier som ger en
längre räckvidd.
Delvis autonoma bilar har nyligen också börjat komma som en
färdig produkt. Från och med oktober 2015 kan alla Tesla-bilar köra
utan förare på landsväg.14 Enligt Teslas grundare Elon Musk ska
det år 2025 finnas bilar som är helt självstyrande på alla gator, om
trafiklagarna kan anpassas. 15
Eftersom bilar troligtvis kommer att förbli det bekvämaste
transportmedlet för människor satsar traditionella bilföretag allt
för att skapa konkurrenskraftiga autonoma elbilar – Audi, Mercedes
och BMW utvecklar alla konkurrerande system.
relevans för besöksnäringen
Många familjer från grannländerna åker till Sverige med bil. Nu
ska detta transportsätt uppleva sin största revolution sedan bilen
uppfanns, vilket förmodligen kommer att påverka hur resenären
reser inom tio år.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Elbilar behöver elstolpar. Dessa behöver inte finnas på
bensinmackar utan kan finnas där man vill att resenärer ska
tillbringa tid, till exempel vid sevärdheter eller hotell och
restauranger. Här finns stort utrymme för att skapa nya utbud som
hjälper resenärer att stanna vid eller stanna kvar på en plats.
Uppkopplade autonoma bilar kommer att använda en
datorplattform med algoritmer som bestämmer resvägen och
appar som levererar information och underhållning till resenärer.
Regionala DMO:s skulle kunna skapa appar eller innehåll till
appar som levererar relevant och lockande information till både

resenären och algoritmen. Till exempel skulle interaktiva spel kunna
hjälpa barn att upptäcka landskapet omkring bilen, medan en
realtidsuppdaterad lista på lediga elstolpar skulle kunna påverka
algoritmens utvalda resväg.

Hur resenären reser till och från Sverige kan komma att förändras
totalt liksom hur resenären reser inom Sverige. Detta skapar nya
tillfällen för att påverka hur och var resenärer tillbringar sin tid i
Sverige.

Algoritmisk, sömlös transport

hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Det skulle gå att minska resefriktionen och stressen om lokala och
regionala transporttjänster byggde ihop sina betalningssätt. Till
exempel ett resekassekort som gäller för kommunaltrafik i hela
landet, och varför inte också i exempelvis Köpenhamn? Några
rederier i Stockholms skärgård har börjat acceptera SL-kort, men
denna idé skulle kunna omfamnas i ännu större omfattning.

En algoritmisk transportlösning för storstäder som är under
utveckling är exempelvis Uberpool, som är mer sofistikerad än
Ubers befintliga tjänst.16 Bilarna ska delas av de kunder som
har liknande resvägar vid samma tider, så att de får en sorts
halvprivat transporttjänst som ändå är personlig, som minimerar
energiförbrukningen och maximerar tidseffektiviteten. 17
Ofta kräver en resa mer än en sorts färdmedel – exempelvis en
kombination av tåg, bil, färja och flyg. I de flesta situationer idag
är sådant ”multi-modalt” resande inte synkroniserat och kräver
att resenären betalar separat för varje resekomponent. Sömlös
transport är ett koncept som innebär att du bara behöver betala en
gång för att få tillgång till en multimodal lösning som motsvarar
dina behov. I Chengdu i Kina finns det ett betalkort som fungerar
med bus, taxi och tunnelbana. Fördelen med sömlös transport är
tydlig: den minskar friktionen i resandet och därmed också stressen.
relevans för besöksnäringen
I framtiden kan vi förvänta oss att transporttjänster blir både
algoritmiska och sömlösa, så att vi får personlig dörr-till-dörrtransport som är multimodal, synkroniserad och som tillåter
resande inte bara lokalt, utan även regionalt och globalt. Detta
innebär att transport kan komma att tjänstefieras helt och skapar
möjligheter att leverera dörr-till-dörr-transport i olika prisklasser,
komfortnivåer och hastigheter.

Bild: Per Pixel Pettersson/Imagebank.sweden.se
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http://www.wsj.com/articles/regulators-have-hands-full-with-teslas-plan-for-hands-free-driving-1427484220
15

http://www.wsj.com/articles/tesla-ceo-sees-fully-autonomous-car-ready-in-five-or-six-years-1410990887
16
17
18
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http://blog.uber.com/uberpool

http://abovethecrowd.com/2015/01/30/ubers-new-bhag-uberpool/

https://newsroom.uber.com/2011/12/take-ubers-new-logo-for-a-spin/
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Trender inom gränssnitt

Framsteg inom
digitalisering och dess
inverkan på resandets
utveckling

”Uppslukande” användargränssnitt
blir mainstream
Användargränssnitt definieras som sättet
människor och maskiner interagerar med
varandra. Detta kan exempelvis vara genom
pekskärm, fjärrkontroll, instrumentpanel i bilen,
tangentbord och röst. Inom de kommande
fem åren kommer förmodligen ”uppslukande”
gränssnitt, eller ”immersive user interfaces” på
engelska, att revolutionera hur vi spelar spel,
visualiserar data och konsumerar medier.
I dagsläget är två olika uppslukande gränssnitt
på frammarsch: virtuell verklighet (Virtual
Reality, VR) och förstärkt verklighet (Augmented
Reality, AR). Virtuell verklighet ersätter helt det
du ser med en virtuell värld, en panoramisk video
eller bilder tagna på en annan plats. Förstärkt
verklighet däremot är en teknik där ett lager av
information läggs ovanpå verkligheten för att ge
mer kontext till det som användaren ser runtom
sig eller för att skapa 3D-datastrukturer som
passar in i omgivningen.

Här har vi samlat de viktigaste trenderna och framstegen inom digital
teknik och de fem områdena gränssnitt, big data, plattformar, publicering
och sociala medier och beskriver hur dessa kan komma att påverka
marknadsföringen mot den globala resenären.

relevans för besöksnäringen
Många tidiga tillämpningar av VR har fokuserat
på att visa video eller bilder av sevärdheter som
resenären kan besöka ”virtuellt” utan att behöva
vara på plats. Det som man väldigt snabbt har
upptäckt är att VR inte ersätter resebehovet,
utan att snarare fungerar som inspiration för
människor som själva vill upptäcka platserna
i verkligheten. VR kan på detta sätt bli ett
värdefullt nytt marknadsföringsverktyg. AR, å sin
sida, kan hjälpa människor under själva resandet
med relevant information som navigation eller
förståelse av omgivningen.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
VR-plattformar ger ytterligare en möjlighet att
leverera inspirerande innehåll om en destinations
sevärdheter. Exempelvis genom att leverera
innehåll i standardformat till redan existerande
VR-appar, utvecklade av tredje part, snarare än att
skapa egna helt nya appar för dessa plattformar.

Bild: Per Pixel Pettersson/Imagebank.sweden.se
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=46&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(345%2F173.CCLS.+AND+20151001.PD.)&OS=&RS=
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Synkade skärmar överallt
Det senaste årtiondet har antalet skärmar vi använder för att
förvalta våra data ökat från endast datorskärm till mobilen,
surfplattan, tv:n, bilen och nu även klockor. Sådana beteenden
kräver dock att våra data och tjänster kan synkas från skärm till
skärm. Detta görs genom molntjänster som levereras i olika former
av teknikjättar som Apple iCloud, Microsoft OneDrive och Google
Drive/Docs.
Webbsidor har visat sig vara svåra att synka mellan skärmar
därför att användarstatusen inte aktivt bevaras när webbläsaren
stängs. Förväntningar på att användardata ska synkas mellan
skärmar har fått många utvecklare att välja en bekvämare lösning:
appar.
I framtiden kan vi förvänta oss ännu fler sätt att förvalta
våra data. I oktober 2015 fick vi veta att Apple har lämnat in en
patentansökan för en ”smart ring”, som möjligen kommer att
möjliggöra legitimering, ännu lättare betalningar och ett enkelt
sätt att låsa upp dörrar19 – allt genom att synka data med molnet,
så klart.

relevans för besöksnäringen
Ju fler uppkopplade prylar resenären använder, desto fler tillfällen
finns det att interagera med resenären i olika kontexter. Samtidigt
ökar förväntningarna från resenären på att informationen ska vara
tillgänglig genom prylarna. Nu har både Finnair och Helsingfors
flygplats utvecklat appar för Apple Watch som styr resenären
under själva resan. Då blir resenärens förväntningar att andra
destinationer gör detsamma. Ny teknik ökar konkurrensen helt
enkelt.

hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Det behövs troligtvis inte en app som hjälper turister att hitta
rätt på en destination eller i ett land under en resa eftersom de
flesta turister besöker destinationen en gång eller väldigt sällan.
Appar kopplade till flygplatser eller flygbolag har mer relevans för
affärsresenärer, teknikentusiaster eller lokalbefolkning som ofta
använder deras tjänster. Däremot är det viktigt att ha med bra och
lockande information i redan existerande ”globala” resetjänster
som exempelvis TripAdvisor och Booking.com, som många
resenärer använder för att planera sina resor.

APPLE SMART RING

Bild: Apple, United States Patent And Trademark Office 20
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http://www.theverge.com/2015/10/1/9433509/apple-smart-ring-patent-application

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=46&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(345%2F173.CCLS.+AND+20151001.PD.)&OS=&RS=
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De tekniska framstegen har nu möjliggjort det
för appar att bemöta människors preferenser för
interaktion, exempelvis med normalt språk, digital
text eller röst. Nu kan vi berätta vad vi vill ha istället
för att behöva navigera komplicerade gränssnitt med
rullmenyer, knappar och formulär. Sådana gränssnitt
kommer förmodligen att ersättas med samtal i
framtiden. Några exempel: Luka är en app där du
skriver till en chattrobot om dina matpreferenser och
får restaurangrekommendationer tillbaka.21 På Apple
Watch ersätter istället den röststyrda tjänsten Siri
tangentbordet helt och hållet.

hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Eftersom kodbibliotek för digital textigenkänning finns
för många olika språk, till exempel kinesiska, hindi
och ryska, kan även mindre städer och destinationer
leverera automatiserad kundtjänst på språk som det
tidigare skulle ha varit väldigt kostsamt att erbjuda.

relevans för besöksnäringen
Medan marknadsföring alltid har utvecklats för att
vara skalbar så att den kan nå så många som möjligt,
har situationen varit den omvända för kundtjänster
eftersom det helt enkelt har varit för dyrt att skala
upp. Men nu när det finns automatiserade tjänster där
maskiner kan förstå och svara på frågor från resenärer
blir kundtjänst också skalbar och kan börja levereras
som en form av marknadsföring. Istället för att behöva
driva marknadsföringskampanjer som är likadana för
alla går det att leverera specialanpassade tjänster som
direkt hjälper resenärer att hitta rätt i Sverige.

Bild: Conny Fridh/imagebank.sweden.se

Det försvinnande användargränssnittet
”Natural language processing” (NLP) är en vetenskaplig
disciplin som satsar på att hitta tekniker som
tillåter maskiner att förstå mänskliga språk, oftast
genom inmatning av digital text, men även med
röstinmatning.

Bild: Luka
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Trender inom Big Data
Sakernas internet blir mainstream,
resetjänster integreras och alla företag blir
big data-företag
Big data namngavs som koncept år 2010, men redan
2004 började Google utveckla verktyg och metoder
för att kunna analysera och manipulera mycket större
kvantiteter av data än vad som tidigare hade varit
möjligt. Dessa ”big data”-verktyg tillåter en kvalitativ
förbättring av hur vi kan förstå den digitala världen
omkring oss.

”Big Data” är enkelt uttryckt ett samlingsnamn för
datamängder så stora att traditionella analyssystem
inte kan hantera dem. Källan till big data, och
anledningen till att det idag finns och talas så mycket
om det, är i huvudsak den ökade användningen av
digitala tjänster och verktyg där information samlas
om våra olika aktiviteter på internet. Med framväxten
av både prylar och tjänster som mäter och kontrollerar
vår omgivning, som pratar med oss och också med
varandra, genereras ännu mer big data. Detta är
sakernas internet (IoT, the internet of things) som inom
fem år kan komma att bli en stor del av våra liv.
Men det finns ett dubbelt syfte med big data. Det
ger inte bara bättre insikter i hur vi beter oss digitalt.
Dessa insikter tillåter i sin tur skapandet av ett bättre
utbud som är specialanpassat, förutser våra behov och
anpassar sig till nya omständigheter.
relevans för besöksnäringen
Just nu pågår mycket jobb med att integrera många
resetjänster till en övergripande tjänst. Enligt en
rapport från World Economic Forum är det troligt att
visumansökan, incheckning, säkerhetskontroll och
gränskontroll inom tio år ersätts av ett enda flöde
med delade data som blir fritt från dokument och
istället baseras på biometri för identifikation22. De som
ordnar visum, gränskontroll och säkerhet levererar en
tjänst till resenären, och de platser som kan leverera
den mest smidiga upplevelsen kommer att ha en
konkurrensfördel gentemot andra platser.

22

Tidigare var marknadsföring ett väldigt trubbigt
instrument. Det gick att välja kanalen men inte mycket
mer. Med big data-verktyg går det istället att vara
otroligt precis i vem man pratar med och vad man
säger till dem. Detta skapar samtal som är mycket
mer relevanta för mottagaren. Apply Magic Sauce23 är
ett exempel på sådant verktyg som tillåter företag att
analysera data om målgrupper genom sociala medier
och hjälper dem att hitta nischer att marknadsföra mot.
I framtiden kommer förmodligen de
flesta företag att bli big data-användare, även
destinationsmarknadsföringsorganisationer. Detta
möjliggörs av att verktyg för att analysera big data
nu levereras som moln-baserade tjänster, vilket gör
att alla får tillgång till insikter och utbud som bara
teknikjättarna hade råd med för några år sedan.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Har en destination en lokal kulturfestival eller
sporthändelse är det nu i princip möjligt att nå och
kommunicera med alla som har visat i sociala medier
att de är intresserade av det specifika ämnet.
Även hotell kommer att påverkas av IoT, med
rum som kan öppnas och kontrolleras genom appar.
Räddningstjänsten kommer att kunna ha bättre koll på
vandrare i fjällen och seglare i t ex Stockholms Skärgård.
Om Sverige kan leverera den snabbaste,
bekvämaste, vänligaste och mest sömlösa
reseupplevelsen till Schengen för kinesiska resenärer
(och andra som behöver visum) kommer kanske fler att
börja sin Europaresa i Sverige.

http://www.weforum.org/reports/smart-travel-unlocking-economic-growth-and-development-through-travel-facilitation
23

Bild: Apply Magic Sauce
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Trender inom plattformar
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Exempel på digitala plattformar och deras användningsområden

Plattformhegemoni
En digital plattform är mjukvara som körs på en dator, server
eller mobiltelefon, där leverantören tillgängliggör verktyg som
tredjepartsutvecklare kan använda för att skapa ytterligare tjänster
till slutanvändaren.
Att skapa en framgångsrik plattform är svårt, men om man
lyckas har man otroligt mycket inflytande eftersom plattformar
förmedlar användarens interaktioner med information, med andra
användare och med tjänster från företag och varumärken. Detta
leder till att varumärken som vill kommunicera med plattformens
användare inser att de måste göra det på plattformen istället för
att försöka skapa en egen.

När det händer flyttas maktbalansen till plattformleverantören
som nu kan börja ta betalt för sina insatser. Så snart leverantören
har en populär plattform blir det lättare att skapa en till eftersom
de redan har samlat en större användarbas som kan utgöra den
kritiska massan som behövs för nya plattformars framgång.
Dessa teknikjättar skapar plattformar för bilar, musik, virtuell
verklighet, sociala nätverk, sakernas internet, kroppen, betalningar,
molntjänster … Det är värt att kartlägga.
Vad skulle hända om dessa plattformar blev
publiceringsplattformar, betalningsplattformar, banker, resebyråer
eller började leverera globala internettjänster? Det har redan hänt.
New York Times, Buzzfeed, National Geographic, Time och CNN
publicerar nu sina artiklar direkt på Facebook, Apple och Googles
plattformar.24 Det går att länka en plånbok till konton och betala

vänner genom WeChat i Kina och Facebook Messenger i USA25;
och det går att betala för tjänster och produkter via Apple Pay och
Google Pay. För ytterligare exempel, läs mer i rapporten VisitSweden
FutureWatch 2015: Framsteg inom digitaliseringen och dess inverkan
på resandets utveckling på partner.visitsweden.com
relevans för besöksnäringen
Det är tydligt att dessa teknikjättar har hamnat i en väldigt stabil
maktposition, med flera hundra miljoner användare var som kan
återanvändas för att snabbt kolonisera nya affärsområden. Detta
betyder att det för besöksnäringen är värt att på lång sikt investera
i att skapa en relation med dessa plattformsekosystem, eftersom
de högst troligen kommer att behålla sin dominans under de
kommande tio åren.

24

http://www.niemanlab.org/2015/03/newsonomics-buzzfeed-and-the-new-york-times-play-facebooks-ubiquity-game/
25

http://mashable.com/2015/03/17/facebook-payments-messenger/
26
27
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Från webb till app
En tydlig trend är att många nyetablerade företag
endast levererar sina tjänster via appar, inte
via webben. Ventoura är en tjänst som hjälper
resenärer att hitta lokala guider. Den finns
bara som app.26 Party With a Local som hjälper
resenärer att hitta nya vänner på resmålet finns
bara som app.27 Instagram, WhatsApp, Snapchat,
WeChat, Meerkat, Periscope – alla dessa tjänster
levereras framförallt genom appar, inte via
webbläsaren.
Trenden med mobila plattformar är tydlig
– både Google och Apple framhåller appupplevelsen framför webb-upplevelsen.

hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Inspiration till resande hittar du ofta på ickereserelaterade appar, till exempel Facebook,
Twitter och tidningsappar som New York Times
och The Guardian. Det blir ännu viktigare
att människors vardagliga nyhetsflöde fylls
av inspirerande artiklar i dessa kanaler. Det
kan göras genom att du bjuder in skribenter
från tidningar och ber dem skriva om lokala
sevärdheter och utbud, men också genom att du
publicerar egna artiklar direkt i sociala medier,
hellre än att publicera dem på en webbsida och
dela länken på sociala medier.

relevans för besöksnäringen
På mobilen kommer människor att flytta från
webb-förmedlade tjänster till app-förmedlade
tjänster. Vill du vara synlig på mobilen bör du se till
att informationen du vill förmedla till målgruppen
också är tillgänglig via dessa appar, till exempel
TripAdvisor eller Booking.com. Du måste därför
skapa långsiktiga relationer med dem (och inte
nödvändigtvis utveckla en egen app).

Bild: Wander

24

http://www.niemanlab.org/2015/03/newsonomics-buzzfeed-and-the-new-york-times-play-facebooks-ubiquity-game/
25

http://mashable.com/2015/03/17/facebook-payments-messenger/
26
27
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http://www.ventoura.com

http://partywithalocal.com
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Trender inom publicering
Gamla medievanor dör, nischpublicering tar över
Några gamla medievanor är på gång att försvinna. Vi läser inte
längre papperstidningar i lika hög utsträckning som tidigare och
därför försvinner deras annonsintäkter. Tv-tittandet är också på
väg att minska, särskilt bland ungdomar.28 Människor får nu sina
nyheter och sin underhållning via nätet där nya strategier finns för
att tjäna pengar på användarna.29
På nätet går det att leverera väldigt nischat och relevant
innehåll till specifika målgrupper. Flera företag har börjat samla
sådana nischade webbsidor inom ämnen som datorspel, mat,
politik, sport och resande, och till målgrupper som unga mödrar,
utlandsbosatta och 40-talister.

De nya publicistiska företagen förstår att besökaren helst ignorerar
annonser och inte tycker om att behöva klicka bort dem eller vänta
tills en videoannons har spelats färdig innan det går att börja
konsumera innehållet. Eftersom det finns annonsblockerare för
både dator- och mobiloperativsystem blir annonser allt mindre
effektiva.
Istället har företagen hittat på en del nya strategier. Ett exempel
är Buzzfeed som tjänar pengar genom att låta varumärket sponsra
relevant innehåll och relevanta tjänster som Buzzfeed hjälper till
att sprida viralt på ett sätt så att varumärket alltid finns med vid
delning på sociala medier. Ibland kan även själva innehållet ha
skapats av sponsorn. Många andra har anammat denna strategi, till
exempel Omni, Reddit och The Local.
Ytterligare en strategi drivs av Afar30 och AirBnB, som visar upp
inspirerande innehåll om destinationer som lockvara. De tjänar
pengar när människor till slut använder deras tjänster.
relevans för besöksnäringen
Sättet på vilket människor konsumerar medier och reklam
förändras ständigt. Det blir mindre och mindre tydligt vad som är
redaktionellt innehåll och vad som är reklam. Besöksnäringen kan
hitta nya sätt att skapa uppmärksamhet, först genom att identifiera
vilka nischkanaler som motsvarar målgruppens behov och sedan
genom att tillsammans med dessa kanaler skapa innehåll som
inspirerar och ger besökaren nytta men som samtidigt har tydliga
konverteringsmål.

Bild: Emelie Asplund/Imagebank.sweden.se

Bild: Omni 31
28
29

http://blogs.wsj.com/cmo/2015/07/24/this-chart-shows-why-comcast-would-be-interested-in-vice-media-and-buzzfeed/

http://www.aei.org/publication/creative-destruction-newspaper-ad-revenue-continued-its-precipitous-free-fall-in-2013-and-its-probably-not-over-yet/
30

http://www.afar.com
31
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http://omni.se/
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Trender inom sociala medier
Från sociala medier till
snabbmeddelanden
Om man tittar på hur ofta man använder olika
sorters appar ser man att sociala medier som
Twitter, Facebook och Instagram används mycket.
Men nu finns det en kategori appar som skapar
ännu större engagemang hos användaren, så
kallade meddelande-appar, som WhatsApp,
Snapchat, Facebook Messenger, Apples iMessage,
Viber och WeChat.
Både WhatsApp och WeChat har nu
blivit kanaler för företag för att leverera
mervärde till sina användare genom ett enkelt
användargränssnitt som levererar kundtjänst
eller nyheter. KLM använder till exempel
WhatsApp som ett sätt att kommunicera säkert
och i realtid med sina kunder.32

relevans för besöksnäringen
Att människor lägger mycket tid på
meddelande-appar innebär en möjlighet
för destinationsmarknadsförare att leverera
information till potentiella och befintliga
resenärer. Samtidigt är det mycket lättare
att få en användare att följa en destinations
kundtjänstkonto än att ladda ner en app om
destinationen. Kombineras WhatsApp som kanal
med en tjänst som blandar chattrobotar med
mänsklig kundtjänst går det även att leverera
något som samtidigt är personligt och skalbart.
Konton kan även agera som publiceringsverktyg
för information om kommande evenemang.
kan det ta utny t tjas lokalt?
Om du tillhandahåller kundtjänst till resenärer
via WhatsApp krävs även marknadsföring av
tjänsten. Den kan förmedlas lokalt via skyltar på
till exempel hotell, restauranger, bensinstationer,
tågstationer och museum.

Bild: Per Pixel Petersson/Imagebank.sweden.se
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http://www.usatoday.com/story/todayinthesky/2015/04/01/klm-uses-its-best-customers-to-test-whatsapp/70763788/
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Video bara växer
Det senaste året har videoskapande och videotittande exploderat
på sociala medier. Facebook visade 4 miljarder videor per dygn
i april 2015, vilket var en fyrdubbling på sex månader. Ett annat
exempel är Snapchat som visade 4 miljarder videor per dygn i
september 2015, en fördubbling på bara 3 månader.33 Tack vare
denna ökande videoanvändning ser vi nu en del nya beteenden:
app som plat tform för kreativ samskapande
Ett exempel på en plattform som utvecklats från att användaren
enbart kunde skicka enklare meddelanden med bilder och videor
till en plattform för samskapande är Snapchat. Genom deras ”Live
Stories” där ämnet (en särskilt plats eller händelse) är bestämt av
Snapchat tillåts också samskapande av offentligt innehåll. Det har
blivit enormt populärt bland ungdomar och är en bra möjlighet att
marknadsföra en plats mot yngre målgrupper.

live social video
För några år sedan fick Twitter beröm som en crowdsourcad
nyhetstjänst där vem som helst kunde rapportera nyheter ”live” till
hela världen, som då kommenterades och spreds vidare av andra. I
år lanserades Meerkat och Twitters Periscope, vilka är exempel på
två appar som tillåter vem som helst att sända video live till hela
världen, med kommentarer direkt i appen och med möjlighet till
vidarespridning via Twitter.34
app som videopubliceringsplat tform
Ett exempel på en app som blivit en videopubliceringsplattform
är Snapchat. Nu när den appen har så många användare och ett
sådant extremt högt engagemang har dem börjat ge externa
innehållsleverantörer tillgång till appens publiceringsplattform.
Här publicerar exempelvis National Geographic, CNN, MTV och
Buzzfeed dagligen korta interaktiva artiklar som ofta innehåller
videor.

33

relevans för besöksnäringen
Människor lägger en allt större del av sin tid på mobilen för att titta
på eller skapa videor. Det beteendet kan besöksnäringen utnyttja
för att fortsätta synas på mobila plattformar. Det kan till exempel
göras genom ett samarbete med Snapchat så att ett område i
Sverige eller en specifik händelse främjas, med hjälp av svenska
Snapchat-användare. En annan idé är att skapa virala nischade
resevideor på Periscope, till exempel av besök i olika kända kockars
kök eller av liveguidning på konstutställningar. Eller satsa på att
publicera fler videor till Facebook, alternativt samarbeta med några
av Snapchats befintliga innehållsleverantörer, till exempel National
Geographic, för att visa upp Sverige som resedestination.
hur kan det ta utny t tjas lokalt?
Att utnyttja dessa nya beteenden behöver inte vara dyrt eftersom
det inte kräver utveckling av nya appar för att nå målgrupper,
utan ”bara” skapande av innehåll till befintliga plattformar, som
Snapchat och Periscope. Dock kräver en sådan insats en redan
befintlig närvaro på sociala medier, som Facebook och Twitter, så
att det går att hänvisa användarna till dessa nya kanaler när de
används.

http://recode.net/2015/04/22/facebook-users-are-notching-four-billion-video-views-every-day/ och http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-snapchat-video-views-20150903-story.html
34
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http://meerkatapp.co och https://www.periscope.tv
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Trender och
förändringar inom
naturturism och
friluftsliv

”Casual Connectivity” – om attityder till
teknologi och hur teknologin formar
och förbättrar utomhusupplevelsen
Medan dagens bärbara digitala enheter ofta
stör och orsakar avbrott i upplevelsen i naturen,
utlovar morgondagens uppkopplade, bärbara
digitala enheter färre avbrott och störningar.
De kommer snarare att addera värde till
naturupplevelsen än att störa den.
Ta exempelvis smartphones. Trots alla deras
möjligheter att hjälpa konsumenten att hantera
sina kontakter, sina nätverk, sin shopping, sin
kalender och så vidare är de ironiskt nog dåliga
på att känna av någon annan typ av parallell
aktivitet. Att använda teknik ses idag som en
aktivitet i sig. Ju mer imponerande smartphones
blir i form av tekniska möjligheter, desto mindre
imponerade blir konsumenterna av dem. Antalet
konsumenter som säger att det är viktigt för
dem att äga den senaste tekniken har minskat
varje år sedan 2009. En undersökning gjord av
Future Foundation visar att 42 % av de brittiska
respondenterna tyckte att de fick för många
aviseringar och meddelanden vid oönskade
tider.35
Casual Connectivity kan förändra hur vi
upplever naturen. Tänk om tekniken var en
naturlig del, omärkbar och som inte krävde att
du behövde ta fram en apparat? Ett exempel är
Supershoes, smarta skor som har inbyggd GPS
med programmeringsmöjligheter som gör att du
får hjälp att hitta rätt väg utan att stirra ner på en
karta i din smartphone. När du går på gatan kan
den vänstra skon vibrera för att markera att du
snart ska svänga vänster.

Det här avsnittet beskriver både globala trender som kan
komma att påverka naturturismen i framtiden och förändringar
som sker redan idag inom naturturismen i Norden.

Bild: Henrik Trygg/Imagebank.sweden.se

Friluftslivet mot 2020 –
globala trender och naturturism
Future Foundation, ett internationellt konsultoch analysföretag, har studerat tre skeenden
i omvärlden som kan komma att påverka
resenären och framtidens naturturism. Det
handlar om konsumentens attityd till teknologi,
till fritiden och till varumärken och beskrivs i
följande avsnitt.

35
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Bild: Dhairya Dand/Odd

slutsats:
•
”Konflikten” mellan teknik och natur
kommer att bli mindre betydelsefull och
mindre märkbar när uppkopplingen blir en
naturligare och mer ”avslappnad” del.
•
Tekniken blir allt bättre på att förbättra det
som naturen erbjuder och innebär på så vis
nya möjligheter för upplevelser i naturen.

Future Foundation nVision Research 2014. Bas: 985 online-respondenter i Storbritannien i åldern 16–64 år.
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”The Leisure Upgrade” – om attityder till fritid och vad
fritiden ska handla om
Antingen den upplevs i hemmet eller utomhus ser konsumenten
sin fritid som en källa till njutning, entusiasm och eskapism.
Men många har nu även en längtan efter att fritiden ska bidra
till självförbättring eller självförverkligande, det vill säga en ökad
längtan efter en mer målmedveten fritid där konsumenten till
exempel ökar sin kunskap inom ett visst område, utför en viss
prestation eller vidareutvecklar en talang.
En studie från Future Foundation visar att 66% av de brittiska
respondenterna anser att underhållning lika mycket ska handla
om att lära sig nya saker som om att ha kul.36 När det gäller
marknadsföring av en friluftsdestination blir frågan: Hur kan
denna upplevelse och destination ge konsumenten känslan
av självförbättring, och vad kan besöket ge dem i form av till
exempel ny kunskap? Ett exempel är Kibera Slum tour i Nairobi där
besökaren blir guidad av personer som är födda i och bor i området
och som kan ge en genuin och personlig bild av verkligheten och
platsen.37
slutsats:
•
Fritid blir något som deltagarna konsumerar aktivt snarare än
passivt.
•
Det är troligt att tiden spenderad i naturen i ökad utsträckning
kommer att behöva ha sitt eget specifika syfte och sin egen
belöning. Till exempel: Vad lärde jag mig? Vilka milstolpar har
jag uppnått? Hur förbättrade jag min prestation?

Destination British Columbias Youtube-filmer som visar hur de skapade den virtuella upplevelsen ”The Wild Within”.

”Native Marketing” – om attityder till varumärken
Native Marketing handlar om hur företag som vill marknadsföra
friluftsaktiviteter och besöksattraktioner och även sälja
friluftsutrustning måste förändra sättet de marknadsför sig på
för att bättre återspegla var konsumenten befinner sig och vart
de är på väg. För att etablera mer meningsfulla relationer med
konsumenter placerar företag innehåll och plattformar som är
under hållande, användbara och engagerande, i kärnan av sina
kommunikationsstrategier.
Konsumenter letar efter varumärken som ger dem intressant,
underhållande och engagerande kommunikation. De blir alltmer
sofistikerade i sina preferenser och vill se innehåll som de lär
sig av eller blir underhållna av. En studie från Future Foundation
visar exempelvis att mellan 40–70 % av respondenterna (49
% av de svenska respondenterna) gillar när företag lägger upp
underhållande innehåll på sociala nätverkssajter.38 Av samtliga
respondenter i samma undersökning anger 35 % att de följer ett

varumärke på sociala medier för att de producerar innehåll och
uppdateringar som är intressanta och underhållande.39
Ett exempel på detta är hur Destination British Columbia i
Kanada introducerar de platser som resenärerna vill besöka för
dem via den virtuella verklighets-appen ”The Wild Within”. Med
hjälp av 360º-filmer kan en potentiell resenär uppleva och få en
introduktion till den orörda vildmarken i British Columbia. En tjänst
som marknadsför destinationen samtidigt som den ger användaren
relevant information och intressant kunskap.
slutsats:
•
Konsumenter letar efter varumärken som ger dem intressant,
underhållande och engagerande kommunikation.
•
Aktörer inom naturturismindustrin får här en möjlighet att
marknadsföra sig själva genom att stödja olika initiativ och
händelser (utan att låta alltför självgoda) och samtidigt vara
underhållande och förmedla kunskap.

36

Future Foundation nVision Research, 2014. Bas: 1 000 online-respondenter i Storbritannien i ålder +16 år.
37

38
39
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http://kiberatours.com/

Future Foundation nVision Research, 2014. Bas: alla sociala nätverksanvändare bland 1 000–5 000 online-respondenter i åldern 16–64 år.

Future Foundation nVision Research, 2014. Bas: alla sociala nätverksanvändare bland 1 000–5 000 online-respondenter per marknad i åldern 16–64 år.
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Friluftslivet mot 2020 – vad händer
redan idag inom naturturism i Norden?

•
•

Mittuniversitetets turismforskningsinstitut
ETOUR följer sedan många år utvecklingen inom
naturbaserad turism på nordisk nivå genom
studier om efterfrågan på friluftsliv, utbud av
naturturism och hantering av resurser inom
naturturism. De aktuella förändringarna inom
efterfrågan och utbud beskrivs kort nedan.
Dessa är exempel på förändringar som redan
nu syns i både Sverige och Norge vad gäller de
produkter och företag som är verksamma och
den efterfrågan de möter från besökarna.

•

Några aktuella trender gällande efterfrågan inom
naturturism och friluftsliv är följande: 40

•
•
•

•
•
•
•

Mer ”sportifiering” (t.ex. tävlingar i naturen).
Teknikutveckling (t.ex. användning av
internet vid informationssökning och
bokning).
Globalisering (vi blir alltmer rörliga över
landsgränserna).
Diversifiering (av aktiviteter som blir mer
varierade och specialiserade).
”Soft adventure” (kombinationen av aktivitet
och äventyr med god service och vila).
Motorisering (ökat deltagande i
motoriserade aktiviteter, t.ex. snöskotrar,
motorbåtar och vattenskotrar).
En åldrande befolkning (som är alltmer
aktiv).
Aktiviteten är viktigare än platsen
(destinationerna får mindre lojala kunder).
Aktiviteterna flyttar inomhus (fler lär sig
typiska utomhusaktiviteter inomhus).
Urbanisering och ökande ”distans” till
naturen (när allt fler bor i städer ökar
”distansen” till naturen, vilket påverkar
efterfrågan av t.ex. guidning och kunskap).

Bild: Johan Willner/Imagebank.sweden.se

I Sverige finns det cirka 3 000–5 000
naturturismföretag, vilket är något fler än i Norge
(ca 3 000 stycken). Norge har fler företag i en
uppstartsfas än Sverige, som är lite mer moget.
Det är troligt att naturturismbranschen kommer
att växa i framtiden. ETOUR:s undersökning bland
svenska företag verksamma inom naturturism
visar att medan 37 % av företagen anser att de
är i en tillväxtfas och 6 % i en uppstartsfas anser
endast 8 % att de är på tillbakagång och 2 %
under upphörande. 41

•
•

Några aktuella trender gällande utbudet inom
naturturism och friluftsliv är följande: 42

•

40
41

•
•
•

Peter Fredman, Mittuniversitetet, ETOUR & Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fredman P. & Margaryan L. 2014. The Supply of nature-based tourism in Sweden. ETOUR Report 2014:1.
42
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•
•

Allt fler företag.
Livsstilsentreprenörer (många har ett starkt
engagemang i de aktiviteter de säljer).
Upplevelseekonomi i fokus.
Växande ”outdoor-industri” (svenskarna
spenderar 100 mdkr per år på friluftsliv).
Tillrättaläggning och anläggningars ökade
betydelse.
Klimatförändring (kommer att påverka den
framtida arenan för naturturism).
Nationalparker och reservat alltmer
mångfunktionella (ökat fokus på turism).
Diversifiering inom jord- och skogsbruk
(alltmer diversifierad bransch där
traditionell verksamhet kombineras med
bland annat turism).

Peter Fredman, Mittuniversitetet, ETOUR & Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
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Slutord
Att ha en god kunskap om omvärlden, målgruppen
och om de trender som påverkar dessa är
avgörande för hur Sverige långsiktigt lyckas i sin
kommunikation och med sina erbjudanden till
de internationella besökarna. Världen förändras
och framtiden tillhör dem som bäst anpassar sin
verksamhet till utvecklingen.

Bild: Fredrik Broman/Imagebank.sweden.se
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visitswedens uppdrag är internationell
marknadsföring av svenska upplevelser och
destinationer. Att ha en god kunskap om
omvärlden, målgruppen och om de trender som
påverkar dessa är avgörande för hur Sverige
långsiktigt lyckas i sin kommunikation och
med sina erbjudanden till de internationella
besökarna.
Att veta vad som händer ute i världen är
därmed en oerhört viktig del i vårt arbete och
vi vill genom denna rapport tillgängliggöra de
spaningar vi gjort för fler.

mer information
Kontakta oss gärna för mer information om vår
verksamhet och utländsk turism i Sverige!

Vill du veta mer om trenderna som presenterats i
denna rapport?
Läs mer i de två fördjupande rapporterna
VisitSweden FutureWatch 2015: Samhällsframsteg
och dess inverkan på resandets utveckling och
VisitSweden FutureWatch 2015: Framsteg inom
digitaliseringen och dess inverkan på resandets
utveckling. Dessa finns tillgängliga på
partner.visitsweden.com.

www.visitsweden.com
(för utländska Sverigebesökare)

VisitSweden
Box 3030
103 61 Stockholm
Telefon: +46 (0) 789 10 00
Info.se@visitsweden.com
partner.visitsweden.com
(för samarbetspartner)
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Bilaga: Idéer från workshop under VisitSweden FutureWatch
Under VisitSwedens trendseminarium FutureWatch i oktober 2015 genomfördes en kort workshop om vad bland annat den digitala utvecklingen kan ge för möjligheter i utvecklingen av marknadsföring
och tjänster. Här presenteras ett urval av ansatser till idéer. Tack till alla deltagare för ert engagemang och kreativitet!

kungsleden (vandring/skidåkning/
skoteråkning)
•

•
•

En digital guide med GPS-punkter som genom

exempelvis resenärens smartphone visar gästen
platser och vyer från de andra årstiderna.

•

En digital guide över vad man får göra, var man får

•

Guiden tillhandahåller utöver information även

Uppmuntrar till att dela sin upplevelse med andra.

Nytta: Sprider kunskap om och upplevelser från resmålet,
vilket ökar intresset för resmålet. Skulle även kunna bidra
till en breddning av gästströmmarna över årets olika

rekommendationer och möjligheter till köp

•
•

fiskekort och recept.

Skulle även kunna innehålla ”Fråga Mullerådet”, en

ser ut under andra årstider.

besök.

fri kollektiv trafik till internationell a

campingstugan. Det skulle exempelvis kunna vara

•

lokalproducerad mat levererad till exempelvis

ett startkit med svensk och lokalproducerad mat
•

•

Matkassen kan även innehålla olika historier och

berättelser om maten eller vara kopplad till en lokal
kock eller restaurang för dem som vill veta mer.
Vidare kan en Youtube-länk skapas med

cykl a mera
•

Utforska till exempel Kattegattleden på elcykel,

periodkort som gäller för resor med

till att dela erfarenheter och tips om till exempel
aktiviteter, sevärdheter och utrustning.

•

Låna ut solcellsladdare och/eller extra batterier till

Skapa fotostopplatser där resenärerna kan fota

•

även kunna ge guidning.

eller filma och dela med sig av sina upplevelser
från lämpliga platser.

•

turistinfrastruktur, såsom skyltning/leder/service.
Haka på ett lokalt kompisgäng för fest/uteliv.
Dialog med resenärer via plattformar, som

WhatsApp och Snapchat, som ett komplement till
e-post.

Använda virtuell verklighet för att visa hur det
ser ut under andra årstider, för att exempelvis

Den som befinner sig närmast gästen guidar och

•

Tekniken möjliggör att den som befinner sig

agerar värd/försäljare.

•

•

•

Älgen Sven är ciceron/instruktör (väcker

vandrare i väglöst land.

nytta).

uppmärksamhet).

Kan sänka tröskeln för att börja åka skidor. Ger mer
gäster och färre skador.

”swedish music experience”
•

vandrare eller cyklister i väglöst land.

Hyr ut friluftsutrustning, såsom kläder och

Koppla ihop Spotify med förstärkt verklighet så att
resenären kan uppleva platser kopplade till olika
låtar.

utrustning.
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att ta reda på vilka uteserveringar som har sol vid
vilken tid.

Guiden kan också tipsa om vilka barer och caféer
som till exempel har en öppen brasa.

Kan visa tillgänglighet i realtid för till exempel
bordsbokning, klipptider och lokala guider.

App: Lär känna Sverige och lokalbefolkningen

(följ t.ex. med en svensk familj ut i skogen och på
söndagspromenad).

Svensk natur kan vara skrämmande för

många internationella besökare. Genom att

tillgängliggöra naturen och sprida kunskap om till
exempel allemansrätten kan naturen bli mindre
•

skrämmande.

Kan öka konsumtionen genom att fler resenärer

lockas till Sverige och får en positiv upplevelse och
därmed berättar för andra och kommer tillbaka
eller lockar fler.

Liknar initiativet SMS-livräddare.

För nybörjare som vill testa på skidåkning (skapar

En digital guide (t.ex. en app) som hjälper besökare

”l är k änna Sverige”-appen

närmast gästen får frågan och kan svara gästen.

•

•

utl åning av utrustning för hållbart resande

med gratis wifi utmed leden. Cykelhjälmen skulle

crowdfounding-idé för exempelvis investering i

instruktionsfilm

destinationens lokala webbsajt, med möjligheter

Låna ut slavsändare (en typ av radiosändare) till

•

•

•

Användargenererat erfarenhetsutbyte på

•

och tillgängliggör laddning av elcyklarna utmed

leden. Erbjud uthyrning av cykelhjälm och platser

•

Alla internationella besökare får ett gratis

del a erfarenheter från resan

instruktioner för hur maten ska tillagas.

•

guide/värdnät verk

kollektivtrafiken under vistelsen i Sverige.

•

Lokala aktörer går samman om gemensam

”mys-appen”

temperatur och snöförhållanden.

inspirera till återbesök.

besök are

och recept.

•

•

samt till inspiration, ökat lärande och återkommande

Resenären kan få en matkasse med

Lokala vallningstips för skidåkning baserat på

•

Förstärkt verklighet gör att man kan se hur platsen

matk asse med svensk och lok alproducerad mat

•

•

chatt-funktion där man kan ställa frågor direkt.

Nytta: Produkten kan bidra till att bygga Sverigebilden

•

förbättrad upplevelse på plats:

vistas och vad man kan äta.

säsonger.

till resenärerna

Olika typer av instruktionsfilmer och guider för

av relaterade produkter, till exempel mat, logi,

Kan även ge information om platser, växter och
djur.

instruktionsfilmer

tillgängliggöra allemansrät ten

lok al a guider
•

•

•

Taxibolag kan erbjuda tjänster, såsom guidade

turer med olika längd och på olika teman (t.ex.
sport, natur och matställen).

Kollektivtrafiken kan tillhandahålla audioguider

med GPS och geopositionering så att resenären får
en guidad resa runt staden.

Lokala historieberättare – lokala guider som

berättar sin personliga historia om ett område
där historieberättaren personifieras, vilket ger

resenären ett personligt möte och en personlig
berättelse.
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