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Inledning

Om trendrapporten
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 internationella besökare.
Syftet med Visit Swedens trendrapport
är att ge aktörer inom Sveriges besöks
näring ett verktyg för att kunna agera
strategiskt i en snabbföränderlig värld.
Precis som förra årets rapport innebär
det mer än en listning av nya uppmärk
sammade fenomen som skett under det
senaste året – utan också kunskap om de
drivkrafter som ligger bakom fenomenen.
Av denna anledning siktar rapporten på
de stora förändringarna inom samhälle
och teknik – trender som påverkar
resebranschen, men också andra
branscher såväl som hur vi lever vårt liv i
stort. Det är förändringar som resebran
schen måste kunna navigera inom för att
stå bättre rustad för att ta vara på de
möjligheter som erbjuds, samt för att
kunna anpassa utbudet och marknads
kommunikationen för att bli än mer
relevanta för framtidens resenär.
Hur slog prognoserna från förra årets
trendrapport ut? Den uppmärksammade
vid ett tidigt skede en hel del trender
som fick stort genomslag under 2016,
exempelvis det kontantlösa samhället,
autonom transport, AR (”augmented
reality”), big data-verktyg som demokra
tiseras, att appar tar över från webben i
mobilen och att meddelande-appar
dominerar användandet i mobilen.

I år ser vi en ännu mer tydlig riktning
inom några av dessa trender, exempelvis
inom plattformar och autonom transport.
Andra trender har förvandlats till något
helt nytt, till exempel hur framsteg inom
big data har bidragit till en riktig blomstring inom maskininlärning.

Det teknosociala landskapet

Rapporten består av tre delar; den inleds
med en överblick över trenderna, följt av
två fördjupningar som beskriver sam
hällsförändringar respektive framsteg
inom teknik. Tillsammans ger dessa två
perspektiv en bra översikt över det så
kallade teknosociala landskapet där
förändring drivs av tre huvudsakliga
faktorer: Individen (”vill man göra det
ta?”), samhället (”får man göra detta?”)
och tekniken (”kan man göra detta?”).
Rapporten har tagits fram i samarbete
med tjänstedesignbyrån Äventyret.
De varumärken, organisationer och idéer
som nämns i rapporten är endast
exempel.

Individen
(Vill individen göra det?)
Motivation

Affärsidé
(Är det lönsamt)
Teknik
(Går det att
genomföra?)

Samhället
(Får individen
göra det?)
Lag och moral

Med önskan om en intressant och
inspirerande läsning.
Business Intelligence, Visit Sweden
Januari 2017
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Överblick över trenderna

Förändringar inom det globala
samhället som påverkar resande
Denna del av rapporten tittar närmare på fyra fokusområden:
exogena chocker (som oväntade politiska skeenden), arbete (som
robotisering och basinkomst), nya demografiska klyftor (som liberal
mot populistisk) och vad som kan kallas för den globala
tekniktillplattningen — att tillgången till teknik inte längre begränsar
målgrupper, utan att begränsningen kommer från politiska beslut.

Jordens befolkning blir äldre,
rikare och friskare
En långsammare befolkningstillväxt och
en ökande genomsnittsålder minskar
andelen som arbetar i förhållande till
dem som inte gör det, vilket i sin tur
dämpar en av den globala ekonomins
stora tillväxtmotorer. Samtidigt kommer
andelen av jordens befolkning som
befinner sig i medelklassen att öka
kraftigt. Den åldrande befolkningen leder
även till att åldersfördelningen bland de
internationella resenärerna förändras.

Exogena chocker och nya risker
påverkar resebeteendet
Geopolitisk instabilitet, förändringar i det
politiska landskapet, cyberattacker och
eventuell minskad tillväxttakt i Kina
kommer på olika sätt påverka utvecklingen inom internationellt resande.

Trender inom arbetslivet
Automatisering, utvecklingen inom
artificiell intelligens (AI) och förslaget om
en basinkomst till alla som ett alternativ
kan komma att påverka framtidens
arbetsliv. Både genom att arbets
uppgifter försvinner – men också genom
att skapa nya, vilket även gäller inom
besöksnäringen.

Demografiska klyftor kvarstår,
men i ny form
En ny uppdelning mellan det kosmopoli
tiska och det populistiska har tillkommit,
yngre som ifrågasätter de demokratiska
värderingarna i högre grad än äldre, samt
att städer kan ses som liberala ”oaser”.
Allt detta påverkar vår målgrupp.

Den globala
tekniktillplattningen
Den globala tekniktillplattningen innebär
att teknik nu är tillgänglig för alla. Vi går
allt mer mot en värld där livskvalitén inte
begränsas av en ojämlik tekniktillgång.
Istället rör vi oss mot en värld där
livskvalitén i högre grad påverkas av
statens politiska inställning till teknik
genom att på olika sätt kontrollera
vilken tillgång medborgarna har.
Fördjupning av dessa trender hittar du
på sidorna 6-14.
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Överblick över trenderna

Framsteg inom teknik
som påverkar resande
2016 blev det tydligare att genombrott inom artificiell intelligens
kommer att omvandla de flesta digitala tjänster, och att dessa i allt
större grad levereras genom stora digitala plattformsekosystem.
Trendrapportens andra del fokuserar därför först på framsteg inom
artificiell intelligens och plattformsekosystem, och sedan på
utvecklingen inom tjänster, gränssnitt, Internet of Things och transport.

Den globala teknikanvändaren
spenderar allt mer tid framför
skärmar
Vi har många och korta interaktioner
med mobilen, vi byter mellan skärmar i
olika faser under nyttjandet av en tjänst,
och mobilbetalningar ökar. Besöks
näringen behöver hänga med i utveck
lingen.

Artificiell intelligens gör stora
framsteg
”Självlärande” nätverk ger allt bättre
noggrannhet, tillgången till artificiell
intelligens ökar och text- och röststyrda
tjänster gör resandet smidigare.

Plattformar dominerar
Plattformsekosystem fortsätter att
dominera förmedlingen av tjänster
och allt fler tjänster blir AI-aktiverade.

Förmågan att snabbt anpassa sig till
dessa och välja rätt plattformar blir
allt viktigare.

Tjänster förmedlas på nytt sätt
Utvecklingen går från appar till smarta
tjänster, som i sin tur kommer bli mer
relevanta, sömlösa, personifierade,
förutseende och effektiva. Tjänster
kommer att bli hybrida, det vill säga en
blandning av artificiell intelligens och
mänsklig intelligens.

Nya typer av gränssnitt
konkurrerar med skärmen
Skärmlösa gränssnitt såsom exempelvis
smarta högtalare och augmented reality
(AR) väcker stora förväntningar på att
förenkla livet generellt, utan behovet av
en skärm.

Internet of Things och
Smart Cities
Städers funktioner är på väg att digitali
seras och länkas ihop genom sensorer
och kontrollinstrument tack vare ett nytt
sorts trådlöst protokoll. Detta gör det
möjligt att vidareutveckla olika typer av
tjänster till specifika intressenter och
målgrupper, såsom exempelvis besökare.

Trender inom transport
Stora framsteg sker inom elkraft och
autonoma fordon, vilket leder till
utvecklingen av mobilitet som en tjänst.
Nya koncept utvecklas kontinuerligt
baserade på dessa nya möjligheter.
Fördjupning av dessa trender hittar
du på sidorna 15-26.
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Förändringar inom det globala samhället som påverkar resande

Jordens befolkning blir äldre,
rikare och friskare
Världen runt fortsätter människor att leva ett längre och mer
hälsosamt liv samtidigt som födelsetalen minskar. Detta leder till en
långsammare befolkningstillväxt och en ökande genomsnittsålder.
Den globala andelen av äldre (över 60 år)
har vuxit från 9% 1990 till 12% 2013, och
enligt FN kommer den 2050 uppgå till
21%.1 Det innebär en minskning av
andelen som arbetar i förhållande till
dem som inte gör det, vilket i sin tur
dämpar en av den globala ekonomins
stora tillväxtmotorer.

Figure 7. India
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Shares of Global Middle Class Consumption, 2000-2050
100%
90%
80%

Others

70%

EU

Andra tillväxtmotorer som teknologiska
framsteg (digitalisering), frihandel
(genom bland annat WTO) och offentliga
investeringar (som i exempelvis Kina) har
tills nu bidragit till stora effekter som i
fortsättningen inte kommer att vara
upprepbara eller hållbara.2 Detta mani
festeras genom dagens historiskt låga
räntor, samt en historiskt hög och
ökande global skuld i förhållande till den
globala BNP - runt 300%. 3 Dessutom
leder den minskande tillväxttakten till
lägre råvarupriser och deflation.

Källa: Kharas, H. (2010), ”The Emerging Middle Class in Developing Countries”, OECD Development Centre Working Papers,
No. 285, OECD Publishing, Paris,
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5kmmp8lncrns-en

Även om IMF och andra institut förväntar
sig en längre period med en låg global
ekonomisk tillväxttakt 4 , räcker den för att
andelen av den globala befolkning som

befinner sig i medelklassen ska öka
kraftigt, från 2 miljarder i dagsläget till 4,9
miljarder 2030 enligt OECD. 5 Det prognos
tiseras att redan 2025 kommer hälften av
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världens medelklass bo i Asien. 2030
kommer två tredjedelar av världens
medelklass bo i Asien och stå för 40% av
den globala medelklassens konsumtion.6

Källor:
1
http://www.un.org/en/development/desa/population/
publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf
2
http://mobile.nytimes.com/2016/08/07/upshot/
were-in-a-low-growth-world-how-did-we-get-here.html
3
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-14/global-debtnow-200-trillion
4
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/
5
Definitionen av medelklassen enligt OECD är att man tjänar
mellan US$10 och US$100 per dag, eller US$3.650-$36.500
per år.
https://www.oecd.org/dev/44457738.pdf
6
http://www.reuters.com/middle-class-infographic
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En drivkraft bakom den växande medel
klassen är urbanisering: Städer fortsätter
att erbjuda bättre ekonomiska möjlighe
ter än landsbygden. 2014 bodde ca 54%
av den globala befolkningen i städer;
2050 kommer 66% att göra det, enligt
FN.7 Även här är det länder i Asien,
framförallt Kina och Indien, som driver
trenden.

tioner. Andelen stadsresor representerar
22% av alla resor enligt resemässan ITB
och undersökningsföretaget IPK.10
Asiater är världens mest frekventa stadsresenärer där 25% av totala resandet
går till städer.

Relevans för besöksnäringen
En åldrande befolkning leder även till att
åldersfördelningen bland de internatio
nella resenärerna förändras. Andelen
resor genomförda av seniorer (över 65
år) kommer att mer än fördubblas mellan
nu och 2025, till 13% av alla resor, enligt
en rapport av Oxford Economics
för Visa. 8
En snabbt ökande medelklass beräknas
leda till en stor ökning av antalet interna
tionella resenärer enligt VISAs rapport.
Redan 2025 beräknas hälften av alla
hushåll som reser internationellt komma
ifrån tillväxtmarknader. Kina kommer att
bidra med nästan en sjättedel av värl
dens reseutgifter 2025, en ökning med
86% från 2015.9
När det gäller globala resedestinationer
är det städer som växer snabbast, mer
än dubbelt så snabbt som andra destina

Källor:
7
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/
WUP2014-Highlights.pdf
8
https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/partner-with-us/
documents/global-travel-and-tourism-insights-by-visa.pdf
9
Ibid.
10
http://www.itbberlin.de/media/itbk/itbk_dl_all/itbk_dl_
all_itbkongress/itbk_dl_all_itbkongress_itbkongress365/
itbk_dl_all_itbkongress_itbkongress365_itblibrary/itbk_dl_
all_itbkongress_itbkongress365_itblibrary_
studien/ITB_World_Travel_Trends_Report_2015_2016.pdf
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Exogena chocker och nya risker
påverkar resebeteendet
2016 blev något av ett annus horribilis för västvärldens liberala
världsordning, med en rad exogena chocker som var ganska
oförutsägbara bara ett år tidigare. Detta kommer troligen att
påverka den internationella resenärens beteende.

Det är inte bara Storbritanniens omröst
ning om EU-medlemskap och president
valet i USA som förväntas påverka
resandet. Geopolitisk instabilitet i ett
ökande antal resedestinationer utanför
Europa, samt terrorattacker i Europa
kommer att påverka vart och hur ameri
kaner, européer och asiater reser.

Brexits påverkan på
resebeteendet
En omedelbar effekt av Brexit var att
pundet försvagades. Detta gör det dyrare
för brittiska invånare att resa internatio
nellt, och billigare för internationella
resenärer att resa till Storbritannien
istället för till exempelvis Sverige. Enligt
Tourism Economics kommer detta att
minska antalet resenärer från
Storbritannien till Sverige med 4,8%
under 2017.11 Detta är en relativt begrän
sad effekt jämfört med exempelvis
Spanien och Cypern, destinationer
som är starkt beroende av den brittiska
marknaden. Mindre tydligt är hur många

som skulle ha åkt till Sverige och som nu
kommer att välja Storbritannien istället
under 2017. Under de fyra veckorna efter
omröstningen ökade antalet bokade
flygresor till Storbritannien med 4,3%
jämfört med samma period året innan.12
På längre sikt är det möjligt att Brexit
kommer att leda till färre sömlösa
reseupplevelser. Kommer exempelvis
roamingavgifter fortfarande tas bort
mellan Storbritannien och EU 2017 och
framåt?13 Kommer europeiska flygopera
törer som Ryanair och brittiska operatö
rer som easyJet kunna fortsätta att flyga
billigt till och från Storbritannien? Allt
beror nu på Brexit-förhandlingarna.

Politiska förändringar och
påverkan på resebeteendet
Donald Trumps seger i USAs president
val ökar risken för en förvandling av den
liberala världsordning som har utvecklats
sedan 1989. I skrivande stund märks inga
omedelbara effekter, men risken för

volatilitet skapar ovisshet. Hur kommer
NATO att skydda Östersjön om USA inte
hjälper till? Kommer det att uppstå
handelskrig? Kommer den framtida
ekonomiska politiken i USA att leda till
en global finanskris? Allt det här skulle
kunna påverka Sveriges besöksnäring
negativt.
Samtidigt är förändringar i det politiska
landskapet inte ett fenomen begränsat
till USA. Även i EU finns en populistisk
regering i Ungern och trenden fortsätter
i Polen, Slovakien, Österrike och möjli
gen även Frankrike, beroende av presi
dentvalet i maj 2017. Alla dessa rörelser
är framförallt illiberala och främlings
fientliga på ett sätt som motverkar det
öppna samhället, vilket är viktigt för att
besöksnäringen ska blomstra. Hittills har
vi inte sett dessa tendenser i lika stor
utsträckning i Sverige. Vidare förknippar
Den globala resenären fortfarande
Sverige med öppenhet, nytänkande
och progressivitet.14

Källor
11
Tourism Economics: Brexit & UK Tourism Demand — July
2016
12
http://www.bbc.com/news/business-36956418
13
http://www.transatlanticbusiness.org/wp-content/
uploads/2016/09/Out-and-Down-Mapping-the-Impact-ofBrexit-The-Economist-Intelligence-Unit.pdf
14
Visit Sweden Brand Tracking våren 2016, Visit Sweden/GfK
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Förändringar inom det globala samhället som påverkar resande

Geopolitisk instabilitet
och terror
Politisk instabilitet har spridits till flera
länder det senaste året, med tydliga
negativa effekter för lokal besöksnäring.
I Mellanösternregionen har resedestina
tioner som Turkiet och Egypten fått färre
besökare.15 Även i Europa har flera
våldsamma terrorattacker haft effekt
på resandet.
Vart kommer resenärerna att resa
istället? Under 2016 har ITB och IPK
försökt kvantifiera effekten genom att
fråga 50 000 resenärer i 40 olika markna
der om deras resebeteende har påver
kats av terrorhot.16 40% av resenärerna
uppger att det påverkat deras beteende,
dock med stora regionala skillnader:
latinamerikaner, holländare och skandi
naver verkar vara relativt opåverkade av
hotet, medan östeuropéer och asiater är
mer känsliga. Även småbarnsfamiljer
uppger att de agerar försiktigare.
Enligt undersökningen kan Kanada,
Australien, Skandinavien och Schweiz
tills vidare förvänta sig ökande besöks
siffror. Island anses speciellt som en
säker destination för amerikaner.
Vidare planerade 15% av de som vanligt
vis reser internationellt att istället resa
inom sitt lands gränser under 2016.

Cyberattacker
Den 21 oktober 2016 riktades en sofisti
kerad cyberattack mot internets infra
struktur på USA:s östkust. Attacken
utnyttjade säkerhetshål i tusentals
Internet-of-Things (IoT) enheter för att
attackera DNS servrar, internets adress
böcker.17 Redan i september hade en av
de främsta cybersäkerhetsexperterna,
Bruce Schneider skrivit:

”Over the past year or two,
someone has been probing
the defenses of the companies
that run critical pieces of
the Internet.”18
I en helt digitaliserad värld, där en allt
större andel av besöksnäringens tjänster
och intäkter hanteras via digitala plattfor
mar, skulle en attack mot kritisk infra
struktur såsom centraliserade bokningsplattformar eller transportkontrollsystem
snabbt hota besöksnäringens
omsättning.

Ekonomisk kris i Kina?
I Kina finns en liten men icke försumbar
risk för en finanskris med stora konse
kvenser. Kina har länge ökat sin ekono
miska tillväxt genom stora offentliga
infrastrukturinvesteringar. Detta har

lett till en obalanserad ekonomi och
regeringen har därför verkat för att byta
tillväxtmotorn från offentliga investe
ringar till privat konsumtion. För många
kinesiska konsumenter innebär det att
låna pengar för att spekulera på fastig
hetsmarknaden där fastighetspriserna
har skjutit i höjden de senaste fem åren.19
Antalet lån fortsätter att växa dubbelt så
snabbt som BNP vilket inte är hållbart.20
Nu försöker regeringen åtgärda situatio
nen med nya förordningar.21
Om Kinas tillväxttakt avtar kan
besöksnäringen i Sverige drabbas
av två scenarier:
1) en global lågkonjunktur och
2) Kina blir politiskt instabilt om det
samhällskontrakt som finns mellan den
kinesiska staten och befolkningen, som
har avstått från en politisk röst och
istället fått en hög och konstant ekono
misk tillväxt, slutar gälla efter 30 år.
Båda dessa effekter kan leda till färre
resor från Kina till Sverige och till andra
destinationer.

Källor:
15
UNWTO World Tourism Barometer, November 2016
16
http://www.itb-berlin.de/Presse/
Pressemitteilungen/News_30082.html?
referrer=/de/Presse/Pressemitteilungen/
17
https://www.wired.com/2016/10/internet-outage-ddosdns-dyn/
18
https://www.schneier.com/blog/archives/2016/09/
someone_is_lear.html
19
http://www.economist.com/news/finance-and-econom
ics/21694530-house-prices-are-soaring-big-cities-oversup
ply-plagues-much
20
http://www.wsj.com/articles/china-steadies-econo
my-with-risk-laden-tactics-1474527944
21
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-06/
china-seeks-goldilocks-property-cooling-with
out-drag-on-economy
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Trender inom arbetslivet
De senaste tre decennierna har automatiseringen förändrat vilken typ
av arbetskraft som krävs i en modern ekonomi. Många typer av jobb har
försvunnit samtidigt som nya typer av jobb har skapats. Utvecklingen
av artificiell intelligens kommer inverka på ännu fler typer av jobb,
frågan är hur detta kommer påverka besöksnäringen?

Automatisering och rutinjobb
En studie från USA pekar på insikter
kring olika arbetskategorier — kropps
arbetare i rutinjobb och icke-rutinjobb
samt kunskapsarbetare i rutinjobb och
icke-rutinjobb. Statistik visar att det
främst är rutinjobben som försvinner i en
lågkonjunktur, oavsett om det är kropps
arbete eller kunskapsarbete.22 Studien
visar också, kanske förvånansvärt, att
tillväxttakten de senaste åren är rekord
hög för kunskapsarbete som inte är
rutinarbete. Tills nu har automatiseringen
alltså skapat allt fler icke-rutinmässiga,
kunskapskrävande jobb.
Detta förklarar delvis situationen i USA
och Storbritannien. Det var framförallt
lågutbildade, som har kämpat mot ett
minskande antal rutinjobb de senaste
decennierna, som bidrog till resultaten

i USAs presidentval och EU-omröst
ningen i Storbritannien. I Storbritannien
var det gruppen utan gymnasieutbildning
som utgjorde majoriteten bland de som
röstade för att lämna EU.23 I USA var
det de som inte tagit högskoleexamen
som utgjorde majoriteten bland de
som röstade för Donald Trump som
president.24

färdigheter minskat. Studien drar
slutsatsen att detta sker på grund av att
sociala färdigheter är något som robotar
har svårare att simulera.26

Den ökande betydelsen av
sociala färdigheter i arbetslivet

Sociala färdigheter
allt viktigare
En annan studie pekar på en insikt som
kanske är ännu mer relevant för besöks
näringen. Den delar upp arbete i andra
kategorier — de som kräver sociala
färdigheter och de som inte kräver
sociala färdigheter.25 Studien visar att
arbeten som kräver sociala färdigheter
har haft den allra största tillväxten.
Däremot har jobb som inte kräver sociala

Källor:
22
http://blogs.wsj.com/economics/2016/05/04/
the-rise-of-knowledge-workers-is-accelerating-despitethe-threat-ofautomation/?
imm_mid=0e5b27&cmp=em-data-na-na-newsltr_20160713
23
http://www.ctvnews.ca/world/brexit-by-the-numberswho-voted-to-leave-the-eu-1.2960810
24
http://www.nytimes.com/interactive/2016/11/08/us/
politics/election-exit-polls.html
25
http://www.nber.org/papers/w21473.pdf
26
https://hbr.org/2015/08/research-technology-is-only-mak
ing-social-skills-more-important?imm_mid=0e5b27&c
mp=em-data-na-nanewsltr_20160713
Den ökande betydelsen av sociala färdigheter i arbetslivet.
Källa: Picker, Les. The Growing Importance of Social Skills in
the Labour Market, National Bureau of Economic Research.
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Kommer artificiell intelligens
att förändra allt?
Flera prognostiserar nu att den revo
lution i artificiell intelligens som pågår
kommer att öka antalet arbeten som kan
automatiseras så mycket att det inte
längre kommer att finnas tillräckligt
många arbeten för att skapa full syssel
sättning. En studie beräknar att nästan
hälften av de över 700 olika typer av
arbeten som utreddes kan ersättas av
smarta robotiserade tjänster, exempelvis
mer uppenbara såsom jordbruksarbete,
kundtjänst och leveranstjänster, men
även delar av juridiskt och journalistiskt
arbete.27 Dock finns det inga bevis än för
att fullständig robotisering skulle
särskilja sig från tidigare teknologiska
revolutioner, det vill säga den industriella
revolutionen, massproduktion och
digitalisering. Alla dessa framsteg gjorde
att arbeten försvann, men de skapade
också många nya typer av jobb, dock inte
utan en skakig övergångsperiod.
Detta leder till att individer kommer att
behöva anpassa och utbilda sig kontinu
erligt, vilket kräver tid och ekonomisk
säkerhet när individen befinner sig mellan
arbeten. Kombinationen av ett välfärdsys
tem samt nya, lättillgängliga utbildningstill
fällen som exempelvis MOOCs (”Massive
Open Online Courses”) blir då centralt.

Basinkomst som alternativ
Om det kommer visa sig att full syssel
sättning inte mer är möjligt finns ett mer
radikalt alternativ: en basinkomst till alla,
som ger individen fritid som då kan fyllas
med utbildning, deltidsarbete,
säsongsarbete, egna kreativa projekt,
entreprenörskap, barn… Eller resande.
Finland kommer redan 2017 att testa en
basinkomst till 3 000 av sina arbetslösa.28
Ontario i Kanada29, Utrecht i Nederlän
derna30 och ett privat initiativ i Kaliforniens
Oakland testar också.31 Uppfinnaren och
visionären Elon Musk är övertygad att
någon form av basinkomst är oundviklig.32

Relevans för besöksnäringen
• De flesta arbeten som kräver anpass
ningsförmåga, lagarbete, social
interaktion och flexibilitet — liksom i
besöksnäringen, utförda av t.ex.
servitörer, guider, instruktörer och
marknadsförare — kan förväntas
påverkas i lägre grad av robotiseringen.
• En ökad efterfrågan på de arbets
tagare som har sociala färdigheter
skulle kunna göra det svårare att hitta
kvalificerad arbetskraft. Detta kan leda
till högre löner, vilket naturligtvis är
bra för branschens arbetstagare.
Studien som nämndes tidigare hävdar
att en del av det minskande lönegapet
mellan män och kvinnor kan bero på
att kvinnor i genomsnitt har bättre
sociala färdigheter än män.
• Hur skulle besöksnäringen påverkas
av ett brett antagande av basinkom
ster? Den internationella resenären
skulle ha mer tid för att göra längre
resor, under fler säsonger, dock
möjligen utan lika höga utlägg.
En basinkomst skulle också öka
mobiliteten, så att individen reser till
säsongsjobben, eller att hen jobbar på
distans från soliga eller äventyrliga
destinationer.

Källor:
27
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/
The_Future_of_Employment.pdf
28
http://www.demoshelsinki.fi/en/2016/08/30/thousandsto-receive-basic-income-in-finland-a-trial-that-could-leadto-the-greatest-societaltransformation-of-our-time/
29
http://www.huffingtonpost.ca/2016/03/13/ontario-willtest-idea-of-a-guaranteed-minimum-income-to-ease-pover
ty_n_9451076.html
30
http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/06/
netherlands-utrecht-universal-basic-income-experi
ment/487883/
31
http://qz.com/696377/y-combinator-is-running-a-basicincome-experiment-with-100-oakland-families/
32
https://www.youtube.com/watch?v=vJgtRBkFnfw
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Demografiska klyftor
kvarstår, men i ny form
När vi i västvärlden pratar om samhällsklyftor som beskriver hur
människor tänker, beter och identifierar sig själva, pratas det oftast
om en vänster- eller högerriktning, som sedan andra världskriget har
speglats i de flesta länders partipolitiska sammansättning.
Från vänster/höger till
öppen/stängd
I USA och Europa har en vänster- och
högeruppdelning varit tongivande sedan
lång tid tillbaka, men flera studier visar
att detta är på väg att ersättas av en ny
uppdelning — mellan det öppna samhäl
let och det stängda, det kosmopolitiska
och det populistiska, det globala och det
nativistiska, det liberala och det auktori
tära. 33 Studierna visar att de som röstar
mot det öppna samhället är framförallt
missnöjda med öppenheten mot främ
lingar, med frihandel, med regionala
fördrag som NAFTA och internationella
organisationer som EU och Europa
domstolen, som de anser begränsar
nationell suveränitet. 34
Och stödet kommer från både höger och
vänster — från Syriza i Grekland och
UKIP i Storbritannien, från Movimento 5
Stelle i Italien samt Le Front National i
Frankrike. I många andra stater börjar
befintliga politiska partier anpassa sig för
att överleva åsiktsvridningen. Destina

tionsmarknadsförare står nu inför ett val:
Ska man försöka nå båda dessa grupper
genom att anpassa budskapet för varje
grupp om vad Sverige har att erbjuda?
Eller ska man satsa enbart på den
kosmopolitiska gruppen som
värderar öppenhet?

Yngre åldersgrupper ifrågasätter demokratiska system

Yngre blir mindre demokratiska
Paradoxalt, och kanske förvånansvärt, är
det idag mest yngre åldersgrupper som
ifrågasätter liberala, demokratiska
värderingar. I en omtalad artikel, ”The
Danger of Deconsolidation: The Demo
cratic Disconnect” som publicerades
nyligen i The Journal of Democracy35 ,
visar genom historisk data från The
World Values Study att yngre åldersgrup
per inte uppskattar demokratiska
värderingar som yttrandefrihet i samma
utsträckning som äldre åldersgrupper,
och att detta är en tydlig omkastning
från tidigare.

Bilden visar andelen européer och amerikaner i olika
åldersgrupper som känner att det är viktigt att bo i ett land
med demokratiska värderingar. Figuren visar att desto yngre
åldersgrupp, desto färre som känner att det är viktigt.

Bilden visar andelen européer och amerikaner i olika
åldersgrupper som uppfattar att ett demokratiskt system är
dåligt 1995-1997 jämfört med 2010-2012. 2010-2012 finns de
betydligt fler som tycker att ett demokratiskt system är
dåligt, särskild bland europeiska ungdomar.

Källa: Roberto Stefan Foa, Yascha Mounk, The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect,
The Journal of Democracy July 2016.
Källor:
33
http://www.economist.com/news/briefing/21702748new-divide-rich-countries-not-between-left-and-right-be
tween-open-and
34
Ibid.
35
http://www.journalofdemocracy.org/article/
danger-deconsolidation-democratic-disconnect
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Artikelns slutsats oroar:

Städer som liberala ”oaser”

“Citizens in a number of supposedly consolidated democracies
in North America and Western
Europe have not only grown more
critical of their political leaders. Rather, they have also
become more cynical about the
value of democracy as a political
system, less hopeful that anything they do might influence
public policy, and more willing
to express support for authoritarian alternatives. The crisis of
democratic legitimacy extends
across a much wider set of
indicators than previously
appreciated.”

USAs presidentval och EU-omröstningen
i Storbritannien visar, utifrån ett geogra
fiskt filter, att liberala väljare för det
mesta bor i städer, medan auktoritära
väljare ofta bor i glesbygd. Bara 10% av
de som röstade i New York röstade för
Donald Trump. 37 Bara 7% av de som
röstade i centrala London röstade för att
lämna EU. 38 Denna urbaniserade,
kosmopolitiska grupp delar många
gemensamma värderingar39 och har
likheter med den post-materialistiska
resenären som förra årets trendrapport
fokuserade på vilken är en tydlig mål
grupp att attrahera till resedestination
Sverige.

Ett annat exempel är folkomröstningen
om Storbritanniens utträde ur EU som
visade att utbildningsnivå korrelerar
bättre än ålder. De som röstade mot ett
utträde var framförallt välutbildade
väljare, oavsett ålder. 36

Relevans för besöksnäringen
• Insikterna som nämnts tidigare kan
ifrågasätta antagandet att ungdomar
är den mest progressiva målgruppen.
Utbildning kan vara ett mer relevant
sätt att segmentera målgrupper
snarare än ålder.
• För att attrahera progressiva mål
grupper till Sverige kan en marknads
föringsstrategi som fokuserar på
städer snarare än på specifika länder
vara mer relevant.

Samtidigt är städer tillväxtmotorer i den
globala ekonomin och har även ett stort
inflytande på hur den globala kulturen
utvecklas. 40
Källor:
36
https://www.theguardian.com/politics/ng-interac
tive/2016/jun/23/eu-referendum-live-results-and-analysis
37
http://www.nytimes.com/2016/11/12/upshot/this-electionhighlighted-a-growing-rural-urban-split.html
38
http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/
results
39
http://mobile.nytimes.com/2016/07/03/opinion/sunday/
the-myth-of-cosmopolitanism.html
40
http://qz.com/666153/megacities-not-na
tions-are-the-worlds-most-dominant-enduring-social-struc
tures-adapted-from-connectography/
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Den globala
tekniktillplattningen
Genom historien har människors tillgång till teknik varit en av de
största skillnaderna mellan rika och fattiga länder, samt mellan rika
och fattiga människor. Denna skillnad är på väg att försvinna när det
gäller tillgång till medicinsk teknik41, men framförallt också när det
gäller digital teknik.
Delvis har det att göra med att den
globala fattigdomen har minskat kraftigt,
från över 37% 1990 till under 10% 2015
enligt Världsbankens definition. 42 Delvis
beror det också på att digital teknik blir
billigare, snabbare och kräver mindre
infrastrukturinvesteringar, och därmed
sprids till många. Och delvis beror det
på att de digitala enheterna blir alltmer
tillgängliga, även som andrahandsobjekt,
särskilt bland den nya medelklassen
i exempelvis Indien. 43
Det leder troligen till att runt 80% av alla
vuxna på jorden kan ha tillgång till en
smartphone 2020, enligt riskkapitalbola
get Andreessen Horowitz. 44 Sådan bred
spridning tillåter utvecklingsländer som
Somaliland och Kenya att vara ledande
inom användningen av kontantlösa
betalningssystem som MPesa. Likaså
tillåter det Kina att vara ledande inom
samåkningsresetjänster som Didi
Chuxing.

Ojämlikheterna flyttar från
teknik till politik
Vi går allt mer mot en värld där livskvali
tén inte begränsas av en ojämlik teknik
tillgång, utan istället påverkas i högre
grad av statens politiska ställning till
teknik. Ojämlikheterna har flyttat från
teknik (”kan individen göra detta?”) till
politik (”får individen göra detta?”).
Några exempel: Kina är på gång att
implementera ett socialt poängsystem.
Det kommer ranka alla kinesiska med
borgare enligt deras sociala ”kreditvär
dighet” som delvis baseras på hur de
beter sig online. 45 Den som inte anpassar
sig efter systemet i sitt digitala liv kan bli
straffad, exempelvis genom att inte få
tillstånd till att resa utomlands.
I Ryssland krävde regeringen nyligen att
webbsidor måste lagra ryska användares
konton på ryska servrar. LinkedIn riskerar
nu att bli blockerat där på grund av

The world in 2020
By 2020 perhaps 5bn people on earth will have a smartphone
9
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Världen 2020 utifrån folkmängd, antal mobilanvändare, smartphoneanvändare och PC-användare.
Källa: Andreessen Horowitz. World Bank, GSMA, Apple, Google, a16z.

denna regel. 46 I Kina är Facebook,
Twitter och många andra tjänster inte
tillgängliga på grund av att de inte är
beredda att samarbeta med regeringen
för att censurera innehåll. Risken är, som
beskrivs i rapporten ”One Internet”
skriven av Global Commission on
Internet Governance, att sådana riktlinjer
kommer fragmentera internet till självständiga ”intranät” som starkt begränsar
det globala nätverkets potential.47

Relevans för besöksnäringen
Vad innebär detta för destinationsmark
nadsföringen? Det går att anta att 100%
av alla potentiella turister till Sverige,
oavsett vilket land de kommer ifrån,
kommer att ha tillgång till en smartphone
framöver. Däremot går det inte att anta
att alla dessa kommer att bete sig
likadant online, eller ha tillgång till
samma internet. Förmågan att anpassa
sig till landets digitala kultur blir en
framgångsfaktor.

Källor:
41
Enligt WHO: “The global average increase in life
expectancy at birth since 2000 exceeds the overall average
rate of life expectancy increase achieved by the best-per
forming countries over the past century. The world as a
whole is catching up with those countries and improve
ments in outcomes for all major causes of deaths have
contributed to these huge gains.”
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statis
tics/2016/EN_WHS2016_Chapter3.pdf
42
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2015/10/05/for-the-first-time-less-than-10-percent-ofthe-world-is-living-in-extremepoverty-world-bank-says/
43
http://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/
used-smartphones-sale-to-touch-1-7-billion-in-india-in2016-deloitteindia/articleshow/50759996.cms
44
http://ben-evans.com/benedictevans/2016/4/29/
the-end-of-a-mobile-wave
45
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/
china-surveillance-big-data-score-censorship-a7375221.
html
46
http://www.npr.org/sections/theto-way/
2016/11/11/501716941/russia-moves-to-block-linkedin-overpersonal-data-storage-location
47
https://www.ourinternet.org/report
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Den globala teknikanvändaren spenderar
mer och mer tid framför skärmar
Hos resenärer är dominansen av smartphone fullständig. Vi har många
och korta interaktioner med mobilen, vi byter mellan skärmar i olika
faser under utnyttjandet av en tjänst och mobilbetalningar ökar allt mer.
En studie visade att vi i genomsnitt
använder mobilen 76 gånger under en
dag och rör den i genomsnitt 2617
gånger. 48 Nästan hälften av alla interak
tioner med mobilen är väldigt korta: för
att kolla notifieringar och meddelanden.
Som exempel spenderar amerikaner runt
90% av sin tid med mobilen i appar
istället för i en mobilwebbläsare, vilket är
en ökning jämfört med förra året. 49 Vi
använder också allt färre appar, samtidigt
som vi spenderar längre tid i dem. Det
laddas ner allt färre appar, och bara en
minoritet laddar ner en ny app per
månad, medan bara runt en fjärdedel fler
än en. 50 Detta skapar stora utmaningar
för nya tjänster som ska levereras genom
en egen app.
Även då vi spenderar mer tid med
mobilen, minskar vi inte vår tid vid
datorn. Vi spenderar sammanlagt allt
mer tid framför skärmar, inklusive
surfplattor (som iPad). Detta innebär att
vi fortfarande byter mellan skärmar i
olika faser under användandet av en
tjänst. Vi kanske kollar flygpriser på

mobilen i tunnelbanan, men köper
biljetter framför datorskärmen när
vi är hemma.
Även andelen som regelbundet använder
betalmedel via mobilen har ökat kraftigt.
Från oktober 2015 till oktober 2016 har
den användningen tredubblats i Europa,
från 18% till 54%, enligt Visa. 51 Andelarna
i Norden, Turkiet, Israel, Polen och
Rumänien ligger över genomsnittet för
Europa. I Tyskland däremot är det enbart
en tredjedel som regelbundet använder
betalningstjänster på mobilen. Yngre
målgrupper är de mest frekventa använ
darna: 87% av alla européer 18–24 år har
använt mobilen för att betala eller utföra
bankärenden. Mobilbetalning blir snart
en nyttotjänst.
Marknaden för nya smartphones börjar
bli mättad, helt enkelt därför att det nu
finns allt färre människor som inte har en
smartphone (ännu). 2016 har tillväxten av
smartphoneförsäljningen sjunkit till
+10% på årsbasis från +28% på årsbasis
året innan. 52 De marknader med lägst

andel smartphoneanvändare, som
Indien, fortsätter att växa snabbast.
Mobilinternetanvändningen i Indien
ökade runt 55% mellan juli 2015 och juni
2016. 53 Indien har just blivit det andra
största landet av internetanvändare
i absoluta tal, före USA och efter
ledande Kina. 54
Nästan alla som är online är aktiva
användare av sociala medier och medde
lande-appar. I genomsnitt är användarna
nu aktiva på 3,66 sådana tjänster, ungefär
dubbelt så många som 2012. 55 Framfö
rallt som följd av att tjänster som
Instagram, WhatsApp och Snapchat har
hittat nya innovativa sätt att utnyttja
mobilens unika fördelar till att leverera
nytta. 56 Facebook och YouTube förblir de
största sociala medietjänsterna, och
båda dessa har sett ett ökat engagemang
under det senaste året. WhatsApp och
Facebook Messenger är världens
populäraste meddelande-appar. Snap
chat, Instagram och Tumblr har den
största andelen yngre användare.

I genomsnitt spenderar den globala inter
netanvändaren nu 109 minuter per dag
på sociala nätverk, 13 minuter längre än
2012. 57 Ju yngre användaren är, desto
mer tid spenderas med dessa tjänster.
I genomsnitt spenderar 16–24 åringar
160 minuter per dag på sociala nätverk.

Källor:
48
http://blog.dscout.com/mobile-touches
49
http://flurrymobile.tumblr.com/post/127638842745/
seven-years-into-the-mobile-revolution-content-is
50
Comscore: Global Digital Future in Focus, Okt 2016.
51
https://vision.visaeurope.com/media/images/v2-visa-digi
tal-payments-european-fact-sheet-101016-93-40339.pdf
52
http://www.kpcb.com/internet-trends
53
http://sarai.net/unbundling-the-bundle-distribution-of-te
levisual-content-via-broadband-services/
54
http://www.huffingtonpost.in/2016/06/02/india-pips-usin-number-of-internet-users/
55
http://insight.globalwebindex.net/social
56
https://techcrunch.com/2015/05/17/mobile-first-butwhats-next/
57
http://insight.globalwebindex.net/social
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Utvecklingen inom artificial intelligence

Artificiell intelligens
gör stora framsteg
Big data, en samling av teknik inom hårdvara och mjukvara som tillåter
manipulering och lagring av stora mängder digitaliserad information,
har nu funnits i över 10 år. Utan den hade Google sök och Facebook inte
varit möjligt, och förbättringar inom big data-teknik under det senaste
årtiondet har tillåtit att allt mer information kan digitaliseras, lagras,
analyseras och återanvändas. Digitalisering och big data går hand i hand.
Det senaste året har det blivit tydligt att
vi står inför en revolution i hur data kan
utnyttjas. Flera innovationer har gått
samman för att skapa en enorm kvalitativ
ökning i hur maskiner kan lösa datainten
siva problem och utföra uppgifter som
tidigare bara människor kunde göra
— uppgifter som kräver röstigenkänning,
språköversättning och objektigenkänning.
Datavetare började redan under 1950talet att forska fram system som kunde
visa s.k. ”artificiell intelligens”, dock utan
bra resultat. Datorerna var för lång
samma och det fanns väldigt lite
digitaliserad data att använda. Under
1990-talet fanns det viss framgång inom
vad som kallades för ”machine learning”,
som genom algoritmer och statistiska
verktyg kunde identifiera mönster och
korrelationer i data. 58 Exempelvis för att
plocka bort oönskad e-post eller läsa
postnummer på kuvert. Machine learning
krävde dock mycket manuell kodning och

finjustering. 59 Detta årtiondets revolutio
nära innovation sker inom artificiella
neurala nätverk med så kallad ”deep
learning”, en flerskiktad mjukvaruteknik
som inspireras av hur hjärnan fungerar.
Dessa neurala nätverk beskriver algorit
mer som inte har skrivits av programme
rare, utan har vuxit fram genom att
”träna” nätverket med data. Om det
neurala nätverket skulle förses med
några miljoner taggade bilder av hundar
och katter, då kan det själv börja gissa
med allt mer noggrannhet vilka som är
vilka. Det tränade nätverket skapar då
den algoritm som bestämmer ”är det en
katt?”. 60 I fortsättningen kommer datave
tare i högre utsträckning bygga och träna
olika sorters neurala nätverk för olika
tillämpningar snarare än att bara
skriva kod. 61

Varför just nu?
Förutom framsteg i mjukvaruteknik hade
deep learning inte varit möjligt utan big
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datas befintliga infrastruktur, för att
exempelvis kunna leverera flertal
miljoner kattbilder, och snabbare datorer
som kan agera på data i realtid, exempel
vis i autonoma bilar, eller leverera mycket
billigare beräkningar via molntjänster.62
Nu har även riskkapitalbolag börjat
investera i startupföretag inom AI, flera
universitet har börjat erbjuda avancerade
kurser i AI, och de första riktiga konsu
menttillämpningarna av deep learning
såsom Siri, Alexa, Cortana och Google
Now har skapat mycket uppmärksamhet.63
Ytterligare en utveckling som har
skapat stor entusiasm är att många
grundläggande mjukvarutekniker har
under 2016 blivit lättillgängliga som
öppna källkodsprojekt och plattforms
baserade tjänster. Googles TensorFlow

Källor:
58
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learningpart-1/?imm_mid=0e684b&cmp=em-data-na-na-newsltr_
ai_20160808
59
https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-differ
ence-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learn
ing-ai/
60
http://www.wired.com/2016/05/the-end-of-code/
61
http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/
62
http://www.economist.com/blogs/economist-ex
plains/2016/07/economist-explains-11
63
https://www.oreilly.com/ideas/the-new-artificial-intelli
gence-market
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neurala nätverk64 , röstigenkännings
tjänst 65 och grammatiska analysverktyg 66
är alla gratis att använda. Plattformar
som Turi 67 och Bonsai 68 och kodbibliotek
som Deeplearning4j 69 ger vanliga kodare
tillgång till avancerade AI verktyg som
endast de största företagen och forsk
ningsinstituten hade råd med för något
år sedan. Denna demokratisering av
deep learning-verktyg har skapat ett
ekosystem med färdigbyggda kompo
nenter, vilket har resulterat i flera intres
santa exempel.70

Exempel på användning av
artificiell intelligens
Deep learnings grundläggande förmåga
är igenkänning och klassificering av
mönster i digital rådata som video,
bilder, röst och text. Resultatet kan då
användas för att leverera färdiga och
nyttiga tjänster, även inom besöks
näringen:
• En autonom bil kan genom en realtids
video känna igen vägar, andra bilar,
trafikljus, fotgängare och cyklister.
Tillsammans med kunskap om lokala
trafikregler kan bilen då navigera till en
förbestämd destination.
• En smartphone spelar in en använda
res röst och skickar den till molnet, där
en AI känner igen ord och grammatik,
vilket leder till en igenkänning av en
fråga som sedan kan ageras på.
• En hörlur med mikrofon som spelar in
röster i närheten, skickar den till
molnet via mobilen där en AI igenkän
ner ord och grammatik, en annan AI
simultanöversätter till ett annat språk

och resultatet konverteras tillbaka till
ljud som kan höras i hörluren.71
• Ett neuralt nätverk har tränats för att
kunna förutse Europadomstolens
rättsliga beslut med 79% korrekthet
baserat på en textuell analys av
rättsfallets dokument.72
Expedia använder AI så här:
“At Expedia […] the company has gone
from having employees constantly tweak
algorithms that power customers’ search
queries on the sites to algorithms that
can improve the search experience with
little human intervention. In addition,
Expedia is developing systems that
can adjust search results automatically,
based on seeing changes in the market
from things like a terrorist attack.
Eventually, Mr. Khosrowshahi expects to
run many such systems on top of
Amazon Web Services, which like
Google will offer “machine learning as a
service” for developers in a variety of
ways.” The Information, July 8, 2016.73

Text- och röststyrda tjänster gör
resandet smidigare
Förutom bättre bokningsmotorer och
metasöktjänster är chattbots det mest
synliga användningsområdet just nu för
AI inom besöksnäringen, dvs text- eller
röststyrda tjänster som assisterar
användaren med sina resplaner, till
exempel boka biljett, föreslå restaurang i
närheten, varna för förseningar eller
berätta om sevärdheter. Mindre tydligt är
var sådana tjänster kommer att ”bo”:
Inom en egen app, inom app-baserade

plattformar som WhatsApp eller
Facebook Messenger, eller inom
operativsystem, som en kunskapsdel av
Siri eller Alexa, oberoende av enhet som
används. Google satsar på det sista:

“Looking to the future, the next
big step will be for the very
concept of the “device” to fade
away. Over time, the computer
itself, whatever its form factor,
will be an intelligent assistant
helping you through your day.
We will move from mobile first
to an AI first world.”
Sundar Prichai, CEO, Google
Founders Letter, April 201674
Idag finns plattformar för chattbots med
AI-verktyg, så att utvecklaren inte
behöver fokusera på att förstå frågorna
som ställs av användaren, utan kan verka
för att leverera tjänster som svarar på
dem. Exempelvis: Chatfuel75 och API.ai76
för att bygga AI chattbot till Facebook;
Recast.ai77, en botplattform som fungerar
på de flesta meddelande-appar och wit.
ai78 , språkigenkänning för alla
sorters enheter, inklusive robotar.
SkyScanner, Kayak, Cheapflights och
Expedia har alla experimenterat med
AI-baserade chattbots.79 Det är dock
viktigt att påpeka att AI inte löser alla
problem. Än så länge går det inte att ha
ett meningsfullt samtal med en chattbot
och den kan inte helt ersätta mänsklig
kundtjänst, dock kan AI svara direkt på

rutinfrågor och leverera ”always-on”
tjänster.
Förutom konsumentfokuserade tjänster
kan AI naturligtvis också stödja en
organisations interna verksamhet.
Exempelvis Echobox är en AI-baserad
tjänst som hjälper medieredaktörer att
skriva virala artiklar som är lättare att
sprida via sociala medier. 80
Trots att de senaste framstegen inom
”deep learning” bara är några år gamla,
är många datavetare överens om att vi
står inför en riktig gyllene era för artifi
ciell intelligens, vilket kommer att
omvandla samhället, inklusive resandet.
Källor:
64
http://playground.tensorflow.org/
65
https://techcrunch.com/2016/03/23/google-opens-ac
cess-to-its-speech-recognition-api-going-head-to-headwith-nuance/
66
https://research.googleblog.com/2016/05/announc
ing-syntaxnet-worlds-most.html
67
https://turi.com
68
https://bons.ai
69
https://deeplearning4j.org/
70
https://medium.com/emergent-future/machine-learningtrends-and-the-future-of-artificial-intelligence-201615c15cd6c129#.m92o2pbov
71
https://www.indiegogo.com/projects/meet-the-pilotsmart-earpiece-language-translator-headphones-travel#/
72
https://peerj.com/articles/cs-93/?imm_mid=0ea181&c
mp=em-data-na-na-newsltr_ai_20161031
73
https://www.theinformation.com/what-we-learned-atsun-valley
74
https://googleblog.blogspot.se/2016/04/this-years-found
ers-letter.html
75
https://chatfuel.com
76
http://content.api.ai/facebook-messenger-bot
77
https://recast.ai
78
https://wit.ai
79
https://skift.com/2016/06/14/travel-bots-on-messagingplatforms-are-the-trendnow/?utm_campaign=Daily+News
letter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_
content=30568923&_hsenc=p2ANqtz---0sbaRTWkpbKZDX
vwujsMYZCk4PTaOnNBzryeZa5uaBwfRYA2FsTvl-U_KbmIh_
ApuGJ5z_1mGJ3kbTr6-3JDG60RA&_hsmi=30568923
80
https://www.echobox.com
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Plattformar dominerar
Redan i förra årets rapport beskrevs hur plattformar dominerar
förmedlingen av tjänster i det digitaliserade samhället.81 Under 2016
har dominansen bara blivit tydligare och många fler företag inser nu
vikten av att skapa egna plattformar.
Världens fem mest värdefulla företag
idag är alla plattformsbaserade: Apple,
Alphabet (Google), Microsoft, Amazon
och Facebook. 82 Den här utvecklingen har
även fått ett eget namn: ”Platform
capitalism”. 83 Förutom de vanliga
stordriftsfördelarna och nätverkseffek
terna finns det tre orsaker varför
plattformskapitalism är så framgångsrikt:
• Datas goda cirkel: Plattformsägarens
användare skapar varje dag ofattbara
stora mängder användardata. Sådan
data är otroligt värdefullt råmaterial till
att träna neurala nätverk som i sin tur
skapar alltmer personifierade tjänster
vilka ökar konkurrenskraften, använd
ningen och såklart leder till ännu mer
data. Microsoft köpte nyligen LinkedIn
primärt för att få tillgång till LinkedIns
användardata och kundbas. 84
• Återanvändbar kundbas: Plattform
sekosystem levererar olika tjänster
över flera olika affärsområden eller
vertikaler såsom tillgång till musik,
böcker, sociala medier, nyheter, bilder
och sök, och gör dem tillgängliga med
ett centralt konto-ID som kan länkas
till en digital plånbok eller kreditkort.

Apple har exempelvis 800 miljoner
sådana konton, Facebook 1,79 miljar
der. Dessa företag har en stor fördel
när de bestämmer sig att konkurrera
inom ett nytt affärsområde. När
Google bestämde sig för att lansera
en reseplaneringstjänst hade alla
Googles 2,5 miljarder användare
direkt tillgång från dag ett. Etablerade
företag inom ett affärsområde har ofta
kämpat flera decennier för att bygga
en kundbas och känner sig väldigt
sårbara mot ett övertagande av
plattformskapitalisterna.
• Portvakt: Om tredje part vill skapa
tjänster eller nå användare på dessa
plattformar får de betala, antingen
genom en provision på försäljning
(som med Apple och Amazon) eller
genom reklam (Facebook och Google).
Denna ”plattformsskatt” är ”accepte
rad” därför att det är billigare att
betala den än att försöka nå dessa
användare genom att bygga egna
plattformar eller kanaler. Den höga
tröskeln leder till en naturlig monopol
tendens. 85

Worlds Largest Companies by Market Cap
October 3, 2016

Världens 5 största företag utifrån börsvärde
Apple

$612.66 miljarder

Alphabet

$541.70 miljarder

Microsoft

$448.22 miljarder

Amazon
Facebook

$401.63 miljarder
$368.70 miljarder

Källa: Wikipedia, 3 oktober 2016.

En klassificering av plattformar
Plattformsföretag kan grovt delas in i
flera grupper.
Plattformsekosystem som täcker flera
affärsområden
Förutom Apple, Google, Facebook,
Amazon och Microsoft finns också Kinas
”BAT” företag: Baidu (den kinesiska
motsvarigheten till Google), Alibaba (den
kinesiska motsvarigheten till Amazon)
och Tencent, som äger WeChat, Kinas
Facebook. 86 Kinas plattformsföretag
dominerar Kinas internet. 71% av de 200
minuter som kineser spenderar varje dag
på mobilen används helt inom tjänster
från Baidu, Alibaba och Tencent. 87 Det
finns inga europeiska medlemmar
i denna ”klubb”.

Källor:
81
En digital plattform är mjukvara som körs på en dator,
server eller mobiltelefon, där leverantören tillgängliggör
verktyg som tredjepart kan använda för att skapa tjänster
eller publicera innehåll riktad till slutanvändaren.
Ett operativsystem är en plattform, precis som tjänster som
Facebook, Twitter, Spotify, Netflix och Instagram
82
http://www.visualcapitalist.com/chart-largest-companiesmarket-cap-15-years/
83
https://www.polity.co.uk/book.asp?ref=9781509504862
84
http://www.recode.net/2016/11/15/13631938/ben
ioff-salesforce-data-government-federal-trade-commis
sion-ftc-linkedin-microsoft
85
http://www.salon.com/2015/06/07/our_massive_new_
monopolies_amazon_google_and_facebook_have_the_
power_to_move_entire_economies/
86
Xiaomi försöker bli Kinas Apple men har nyligen tappat
fart.
87
http://www.kpcb.com/internet-trends, sida 167
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Plattformar som täcker
ett affärsområde
Här finns de stora reseplattformarna
Expedia, Priceline, TripAdvisor, Airbnb
och Kinas Ctrip. Alla dessa har lyckats
samla flera tjänster inom metasök,
transport, boende och aktivitetsbokning
som levererar kunder till tredjepartsleve
rantörer mot provision. Salesforce
dominerar CRM, Netflix dominerar online
video, Spotify dominerar musik. Klarna
och Paypal förser försäljare med
betalningsplattformar. I denna grupp
finns också de som har ambitionen att
ansluta sig i gruppen av plattformsföre
tag som täcker flera affärsområden.
Uber, som idag dominerar samåkningsre
sor, vill återanvända sin AI-baserade
expertis inom logistik i flera områden
såsom expressleverans och
matleverans. 88

Framtida plattformar
Utöver dessa finns också företag vilkas
tjänster eller produkter som är redo att
bli plattformar och kanske också blir det.
Ett exempel är Tesla som betraktar sina
framtida autonoma bilar som en
mobilitetsplattform. 89 Ägaren till en
Teslabil ska kunna tjäna pengar genom
att låta andra köra runt i den som del av
Teslas plattform. Samtidigt kommer
Tesla att skapa plattformar för solcelldriven elgenerering för hemmet, vilken
också kan lagras och säljas vidare till
elnätet vilket kommer att integreras
med hemautomatisering.

Trender inom
plattformskapitalism
• Mer AI-aktiverade tjänster: Tillgång till
AI-teknik är på väg att demokratiseras.
Däremot förblir tillgång till stora
mängder användardata en stor
konkurrensfördel.90 De som äger
sådan data satsar därför mycket på att
utnyttja den för att leverera allt bättre
AI-aktiverade tjänster. Google kallar
sig för ett ”AI-first” företag.91
• Från produkter till tjänster och prenu
merationer: Plattformar föredrar att
leverera tjänster eftersom tjänster
leder till en kontinuerlig kundrelation.
Relationen levererar användardata,
möjligheter att förbättra tjänsten och
en mer förutsägbar inkomst från

kunderna. Apple, Microsoft, Amazon
och andra är alla på gång att ”tjänsti
fiera” sina verksamheter. Apples
inkomster från tjänster växer ständigt
genom fokus på prenumerationstjäns
ter inom musik och mjukvara.92
Microsoft svänger från att sälja
mjukvara till prenumerationer och
molntjänster.

Relevans för besöksnäringen
Destinationsmarknadsföring och besöks
service förmedlas nu genom dessa
plattformar. Besöksnäringen behöver
därför bibehålla långsiktiga relationer
med plattformsägarna för att kunna
nå och betjäna den globala resenären.
När resenären inspireras på Alibabas
Youku videotjänst, söker efter destinatio
ner med Baidu, bokar på Ctrip och
betalar med WeChat, måste besöksnä
ringen befinna sig på dessa plattformar
för att kunna påverka resebeslutet.
Detta gäller också för de tjänster som
levereras under själva resan. Snart frågar
resenären t.ex. Google eller Apple i
mobilen efter rekommendationer om
sevärdheter i närheten, bokar biljetterna
med TripAdvisors Viator, betalar med
Klarna, reser dit med Uber och till slut
delar resultatet på Facebooks Instagram.
På alla dessa platser finns en möjlighet
att påverka upplevelsen.

Källor:
88
http://www.theverge.com/2016/6/9/11893762/
uberrush-express-delivery-api-software-integration
-deep-link
89
https://www.tesla.com/blog/master-plan-part-deux
90
https://hbr.org/2016/11/what-artificial-intelligence-canand-cant-do-right-now
91
https://www.quora.com/What-does-it-mean-for-Googleto-become-an-AI-first-company/answer/Peter-Norvig
92
https://mondaynote.com/apple-surprises-numbers-cul
ture-structure-f48a5e14c767
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Tjänster förmedlas
på nytt sätt
Dessa två makrotrender, AI och plattformskapitalism, påverkar
självklart hur tjänster förmedlas. Vi har redan nämnt chattbots,
men det går att ta ett bredare perspektiv.

Från appar till smarta tjänster

WeChat som förebild

De senaste fem åren har tjänsteförmed
ling flyttats från webbsidor till appar som
bättre integrerar med mobilen. Men
apparnas guldålder är nu förbi vilket
bevisas av vår mobilanvändning. Vi
befinner oss mestadels inom ett fåtal
appar för sociala medier och meddelan
den, medan våra mobila operativsystem i
allt större grad levererar integrerade
vardagstjänster genom Siri eller Google
Now.

Idag är kinesiska WeChat (Weixin, 微信)
förebilden för Facebook, WhatsApp och
Twitter. WeChat har lyckats skapa ett helt
plattformsekosystem inom en app.
Varumärke och försäljare kan flytta hela
kundresan till WeChat. Här finns sök
tjänster, betalningstjänster, e-handels
tjänster och kundsupport.

Denna konvertering till tjänster på
plattformar betyder att AI kan ha en
större påverkan. Tjänster kommer att bli
mer relevanta, sömlösa, personifierade,
förutseende och effektiva. Hur vi intera
gerar med tjänster kommer att bli mycket
mer naturligt. Microsoft kallar denna
vision “Conversation as a platform”.93

Vill man köpa biobiljetter behöver man
inte ladda ned en bio-app, skapa ett
konto och lägga in kreditkortsnumret,
utan kan beställa, betala och visa
biljetten direkt i WeChat. Bion får då
också en direktkommunikationskanal
med kunden genom en chattkanal i
samma område där kunden
kommunicerar med vänner. Sådan
sömlös integration kommer snart till
västvärlden. Instagram, Facebook och

WhatsApp med flera satsar nu på
försäljning direkt i appen.94
WeChat fortsätter att utvecklas. Om
plattformen saknar en specifik funktiona
litet kan den laddas ned tillfälligt i vad
som kallas för ”small programs”, i
praktiken mini-appar som används en
gång vid behov och sedan slängs, utan
att behöva installeras eller förvaltas.
Projektet är under utveckling just nu.95
Google planerar en liknande funktion för
Android som kallas för ”instant apps”.96

Hybrida användargränssnitt
Röst- och textstyrda interaktioner är inte
alltid den mest effektiva eller lämpliga
lösningen, även om AI kan förstå använ
daren perfekt. Ibland vill användaren
navigera i komplex visuell information,
såsom listor, kartor eller bilder, och då

Källor:
93
http://blogs.microsoft.com/blog/2016/08/03/pro
gress-in-the-shift-to-conversational-computing/
94
http://www.nytimes.com/2016/09/16/business/media/
buy-movie-tickets-on-facebook-fandango-makes-it-poss
ible.html
95
https://www.engadget.com/2016/11/02/chinas-wechatmessenger-tests-its-own-version-of-instant-apps/
96
http://www.theverge.com/2016/5/18/11705918/
google-instant-apps-android-hands-on-video
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kan det vara lättare att bara klicka på en
knapp. Röst kan vara bäst för handsfre
esituationer, och text fungerar bra där
AI-bot deltar som stöd i en gruppchatt
med flera mänskliga deltagare.97
Samtidigt kan AI inte lösa alla problem.
Facebooks M-tjänst bemöter utmaningen
genom en personlig assistent som drivs
av både AI och människor. Ställer
användaren en fråga bestämmer AI om
det är något som kan lösas utan att
behöva mänsklig hjälp. Om inte, då
skickas frågan vidare till en mänsklig
assistent.98

att finnas runt 50 miljarder uppkopplade
enheter 2020, enligt flera prognoser.99

Exempel på tjänst från
“If this then that”

För att hjälpa dessa maskiner att prata
med varandra och med människor, finns
nu flera olika plattformar, där resultat
från en eller flera tjänster kan bearbetas
och bli indata till andra tjänster. Exempel
vis finns det Zapier100, If This Then That101,
Stringify102 och Microsoft Flow103 .

Dessa hybrida lösningar ger en bra
förebild för hur besöksnäringen skulle
kunna skapa en digital besöksservice
som kompletterar turistbyråer där AI
löser det mesta men styr ovanliga frågor
till en mänsklig kundtjänst.

Modulära tjänster och Internet
of Things
Automatiserade och AI-baserade tjänster
behöver inte bara interagera med
mänskliga användare. De kan också inter
agera med varandra och med ett snabbt
växande antal smarta saker och enheter
anslutna till internet, det så kallade
Internet of Things, av vilka det kommer

Källor:
97
https://www.theinformation.com/bots-in-2016-mid-yearcheck-in
98
http://www.theverge.com/2015/10/26/9605526/
facebook-m-hands-on-personal-assistant-ai
99
https://www.brookings.edu/blog/techtank/2015/06/09/
sketching-out-the-internet-of-things-trendline/
100
https://zapier.com
101
https://ifttt.com
102
https://www.stringify.com
103
https://flow.microsoft.com
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Trender inom
besöksnäringstjänster
Flera nya tjänsteområden har vuxit fram
inom besöksnäringen:
Metasök inom fritidshusuthyrning
Precis som det finns metasöktjänster för
flyg och hotell, finns det nu metasök
även för fritidshusuthyrning. Tripping.
com, hometogo.com, Stay22.com och
Roomlr.com söker genom leverantörer
som HomeAway och Flipkey och levere
rar då ett summerat resultat.
Aktivitetsbokning
Aktivitetsbokning har funnits i flera år
som en nisch, men nu har det blivit en
tjänst som allt fler vill kunna erbjuda.
TripAdvisor köpte aktivitetsboknings
tjänsten Viator; det finns aktivitets
portaler som GetYourGuide och Peek.
Vidare satsar nu Expedia och Airbnb
också på aktiviteter. Motiveringen är att
människor föredrar att boka kontantlöst
via mobilen när de reser samt att man
kan undvika köer och veta på förhand om
det finns plats.

Samtidigt finns det ingen etablerad GDS
(”global distribution system”) för aktivite
ter, utan istället bokar kunden direkt hos
aktivitetsleverantören genom en bok
ningstjänst. Detta har lett till att de
flesta bokningstjänster också levererar
B2B-tjänster till leverantörer, såsom
betalningssystem och bokningskalen
drar. Det finns också några som endast
specialiserar sig på B2B-tjänster till
aktivitetsleverantörer. Exempelvis agerar
mjukvaran Rezdy som en channel
manager till de flesta aktivitetsboknings
tjänster.
B2B-tjänster till de mindre
anläggningarna
Stora hotellkedjor har länge haft affärs
system som Property Management
System och channel managers till olika
reservationssystem. Nu finns sådana
tjänster också tillgängliga som molnba
serade lösningar till de mindre boende
anläggningarna, utvecklat av startups
som Base7booking (nyligen köpt av
Trivago) och Siteminder. Förutom att
dessa tjänster kan agera som channel

manager till reservationssystemen,
stödjer de också direktbokning på
hotellets webbplats och kan länka direkt
till olika bokningsplattformar.
Reseaggregatorer
Tjänster som Tripit, Tripcase och
Worldmate tar vidarebefordrade e-post
bokningsbekräftelser för flyg och hotell
och bygger en automatiserad resplan
kring dem. Sådana tjänster har sedan
länge hjälpt affärsresenärer, men nu har
Google lanserat Google Trips104 , en app
riktad främst till fritidsresenären som
automatiskt synkar Gmail konton till
resorna. Det finns många möjligheter här
att förstärka Googles tjänster med AI och
tillfällen för Google att förmedla ännu
flera delar av resecykeln.

Källor:
104
https://get.google.com/trips/
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Nya typer av gränssnitt
konkurrerar med skärmen

Skärmlösa gränssnitt
AI-baserad röstigenkänning har nu blivit
lika bra som mänsklig röstigenkänning.105
Detta utnyttjas redan för att nå tjänster
genom mobilens mikrofon, och där
dominerar Apple och Google. Men på
hemmaplan finns ett helt nytt konkur
rensläge. Så kallade smarta högtalare
som Amazon Echo och Google Home
tävlar om att bli centralen för hemauto
matisering. Stockholms Clarion Hotel
Amaranten experimenterar nu med
röststyrda rumsfunktioner genom att
länka dem till en Amazon Echo:106

Bland de tjänster som Alexa
idag kan hjälpa hotellgästen
med finns bland annat väckning,
väderrapport, öppettider för
hotellet samt bokning av taxi.
[…] Initialt fungerar tjänsten
främst för informationssökning
men på sikt vill Clarion utöka
tjänsten. Tanken är att det

mesta ska gå att göra via Alexa,
så som att beställa room service, sköta belysningen i rummet samt andra tekniska
funktioner som underlättar för
gästen.107
En utmaning blir hur gästens integritet
kan garanteras.

Virtual Reality och Augmented
Reality
Virtual reality (VR) har sett många
framsteg under 2016, med bättre senso
rer och nya lösningar som exempelvis
HTC vive och Sony PlayStation VR. Men
det är Augmented Reality (AR) som
väcker de största förväntningarna, även
om det ännu inte finns någon konsu
mentversion på marknaden. 2017
kommer Microsoft att släppa Hololens
som är en typ av transparenta hjälmglasögon med en inbyggd dator som
adderar virtuella objekt till verkligheten
på ett övertygande sätt. Magic Leap108

och Meta109 kommer också att släppa
AR-lösningar.
Testar man en Hololens-prototyp blir det
tydligt att det finns tillämpningar för
besöksnäringen. En Hololens-app byggd
av Microsoft, Holotour110, tar användaren
på en guidad tur genom Rom och
Machu Picchu på ett pedagogiskt och
inspirerande sätt som liknar vad VR gör
idag. Men den mest lämpliga använd
ningen för AR kommer inom några år när
AR-glasögon eller AR-linser blir tillräck
ligt portabla för att kunna ge verkligheten
omkring oss kontext i realtid. Sådana
gränssnitt kommer att helt omvandla hur
resenären betjänas med information.
På Vasamuseet exempelvis skulle sådana
glasögon kunna addera skeppets
originalfärger. På Nationalmuseet skulle
bildigenkänning kunna se till att varje
konstobjekt får en förklaring bredvid på
användarens önskade språk.
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Internet of Things och
Smart Cities
Några framsteg inom Internet of Things (IoT) lovar intressanta
tillämpningar för besöksnäringen i kontexten av ”Smart Cities”.

Städernas funktioner är på väg att
digitaliseras och länkas ihop genom
sensorer och kontrollinstrument, så att
de kan styra varandra och styras centralt.
Information om luftkvalité, vattenläc
kage, tillgängliga parkeringsplatser,
kommande konserter, trafikkameror,
ljudnivåer, elförbrukning, kollektivtrafik
och reparationstjänster kommer att bli
tillgänglig i realtid till kommunen och, där
det kan vara till nytta, som öppen data
till allmänheten.
En grundläggande teknik som möjliggör
detta är ett nytt sorts trådlöst protokoll:
Low Power Wide Area Network (LPWAN),
också kallad LoRa. Den kräver mycket
mindre kraft än wifi eller 2/3/4G då
den har en begränsad bandbredd som
passar IoT sensorer. Dessa sensorer
behöver så lite el att de kan leva på
solceller. Dessutom har LoRa en mycket
längre räckvidd än 2/3/4G. En enda
basstation kan täcka hela städer och
flera hundratals kvadratkilometer.111
Resultatet är att dessa sensorer i
princip kan installeras överallt.

Under 2016 var Sydkorea112 och Neder
länderna först ute med LoRa-nätverk. I
Utrecht används LoRa för att övervaka
järnvägsväxlar. Schiphols flygplats
använder LoRa för att övervaka bagage
hantering. Rotterdams hamn använder
LoRa för att utföra ekolodkontroller i
realtid.113 Nederländernas LoRanätverk
täcker redan hela landet.

en portal som listar all offentlig data
samt information om hur utvecklare
kan bygga tjänster med dem.117

För att kunna behärska all data som en
smart city skapar och förvaltar har ett
flertal städer skapat plattformar som
tillgängliggör dessa sensorer och
motorer till tredje part, så att det går att
vidareutveckla tjänster till specifika
intressenter och målgrupper, såsom
besökare.114

Relevans för besöksnäringen

Några exempel: I Wien har Smile-projek
tet samlat kollektivtrafikdata för att hjälpa
kollektivtrafikresenärer att resa multimo
dalt genom en app.115 Barcelona har
skapat en app-portal, Apps4Bcn som
listar en stor mängd appar som hjälper
besökare att betala parkeringsavgifter, få
information om stränder, parker och
cykeluthyrning.116 Melbourne Data är

En utmaning är att alla dessa experimen
tella plattformar inte är direkt kompatibla
med varandra. Avsaknad av en global
standard har lett till initiativ som
CitySDK118 och FIWARE119 .

Med dessa plattformar och datakällor
kommer det att bli lättare att skapa
tjänster som möter resenärers specifika
behov, och med ny teknik som LoRa kan
man i princip tillämpa smart citykoncep
tet i hela landet. Då kommer regioner på
landsbygden kunna leverera lika nyttiga
resetjänster som städer och då kan man
börja prata om Smart Village och Smart
Nature.
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Trender inom transport
Framtidsvisionen för transport kan inte bli tydligare: Autonoma
elfordon som levererar mobilitet som en tjänst. I år har det också
blivit tydligare hur visionen kommer att nås och vad mer som kommer.

Framsteg inom elkraft
Att elfordon drivs av hållbara energikällor
som solkraft, vindkraft och vattenkraft är
viktigt om man ska eliminera utsläpp av
växthusgaser. Att jordens hållbara
elproduktionskapacitet har vuxit mycket
snabbare än förväntat de senaste fem
åren bidrar till utvecklingen. Under 2016
gick kapaciteten för vind- och solkrafts
produktion om kapaciteten för kolkrafts
produktion.120 Orsaken är att
installationskostnader för vindturbiner
och solceller har sjunkit mer än förvän
tat.121 Just nu installeras i Kina runt
50 turbiner varje dag.
Utmaningen förblir dock att produktio
nen av el från dessa källor inte kan
justeras efter efterfrågan, utan istället är
väderberoende. Går det inte att lagra
energiöverskottet måste ändå
alternativ som kärnkraft eller gaskraft
användas vid behov. Nu finns det tre
innovationer som löser problemet med
lagring av energiöverskottet. Den första

är ”pumpad lagring”, där elöverskottet
används för att pumpa vatten uppåt och
in till reservoarer, så att den senare kan
konverteras tillbaka till vattenkraft.122 Den
andra är en helt ny generation av batteri
teknik som uppfunnits av det amerikanska
statliga forskningsinstitutet Arpa-E, som
kommer att revolutionera industriell
el-lagring inom 5 år.123 Den tredje är
uppfinnaren Elon Musks Power Wall, ett
nyligen lanserat personligt kraftverk från
Tesla som tillåter varje hushåll att skapa
el genom solceller i takpannor och lagra
dem i stora batterier som då kan möta
husets och bilens el-behov.124 Över
skottet kan även säljas till elnätet.

Framsteg inom autonoma fordon
För ett år sedan var förutsägelsen att
autonoma fordon skulle börja trafikera
allmänna vägar runt år 2020, men det
hände redan 2016. Startup-bolaget
nuTonomy har redan lanserat autonoma
taxibilar i Singapore.125 Alla nya Teslabilar
har förmågan att köra helt autonomt.126 I

Sverige samarbetar Volvo med Trafikver
ket och Transportstyrelsen i ett pilotpro
jekt som 2017 ska köra 100 autonoma
bilar på Göteborgs gator.127 Utmaningen
är tydligen inte tekniken, utan befintliga
regler och infrastruktur som måste
ändras innan det blir lagligt för autonoma
bilar att köra på allmänna vägar.
I Kina finns inga regler som begränsar
användningen av autonoma fordon och
mycket innovation sker där just nu,
särskilt med autonoma lastbilar.128 Finland
ligger också i framkant med autonoma
bussar som testas på kortare sträckor.129
Finland satsar också på autonom sjöfart
innan 2025130, och Amsterdam sätter
redan 2017 en flotta autonoma båtar i
trafik i sina kanaler som kan granska
vattenkvalitet, transportera människor
och kollektivt skapa pontonbryggor vid
behov.131
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Tjänstefiering av mobilitet
Uber vill så snart som möjligt byta från
mänskliga chaufförer till autonoma bilar
och testar redan nu en sådan tjänst.132
En autonom Uber-resa kommer att bli
mycket billigare och förhoppningen är att
detta leder till att många människor inte
kommer att äga en bil, åtminstone inte i
stadsmiljö. Istället blir mobilitet en tjänst
som finns på begäran.
Ett problem kvarstår dock. Om alla kör
Uber till jobbet istället i sin egen bil,
kommer det inte att lindra trafikstock
ningar. Därför har Finland som mål att
skapa en tätare transportprofil som ändå
kan anpassa sig till individens resebehov.
Initiativet kallas för MaaS, ”mobility as a
service”, och lanserades under hösten i
Helsingfors med smarta multimodala
transporttjänster som är tillgängliga
genom en integrerad app.133 Appen kan
exempelvis föreslå en resemix av elcykel
och taxi, eller tåg och buss, eller även en
Uber om det är den bästa lösningen.134

Framtiden
Ett flertal koncept tävlar om att förverkli
gas någon gång i framtiden. Elon Musks
Hyperloop135 , ett stort pneumatiskt rör
med el-drivna moduler som kan köra upp
till 1200 km per timme, har fått mycket

uppmärksamhet, men också några
konkreta planer helt nyligen: En linje
mellan Dubai och Abu Dhabi som skulle
ta 12 minuter istället för 2 timmar i bil,136
samt en linje mellan Sydney och
Melbourne som skulle ta 50 minuter
istället för 90 minuter med flyg.137
Ytterligare ett koncept från science
fiction som nu kan förverkligas av
tekniken är den flygande bilen,
eller rättare sagt, en autonom drönare
som kan transportera människor. Det
finns en prototyp som kan flyga i 23
minuter som kommer att testas i
Nevada.138 Dock kommer det troligen ta
åtminstone 10 år till innan autonoma
drönare blir tillräckligt billiga för att
börja ersätta bilar.
Ännu längre bort är kommersiella
hypersoniska flygplan som flyger minst 5
gånger snabbare än ljudets hastighet.
NASA jobbar på att färdigställa tekniken,
men det är inte klart om det kommer att
finnas en tillräckligt stor marknad för
den. Concorde, ett överljudsflygplan,
blev aldrig en kommersiell succé.139
Och slutligen finns Elon Musks plan
för en raket till Mars som kan ta
100 personer. En biljett skulle kosta

200.000 USD, och de första resorna
skulle redan kunna ske 2024, enligt
Musk.140

Relevans för besöksnäringen
Hur resenären reser till Sverige, inom
Sverige och inom svenska städer
kommer att förändras totalt. Detta skapar
tillfällen för att påverka hur och var
resenärer tillbringar sin tid i Sverige.
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Slutord
Visit Swedens 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. Världen förändras
och framtiden tillhör dem som bäst anpassar sin verksamhet
till utvecklingen.
Att veta vad som händer ute i världen är
därmed en oerhört viktig del i vårt arbete
och vi vill genom denna rapport tillgäng
liggöra de spaningar vi gjort för fler.
För att möta den digitala utvecklingen i
omvärlden och nå en resvan målgrupp
som snabbt förändrar sitt resebeteende
har Visit Sweden tagit fram en ny
kommunikativ idé, en ny digital strategi
och en ny kanalstrategi. Med en stark
story engageras och aktiveras målgrup
pen till exempel i sociala medier så att
budskapen bärs vidare. Berättelser om
Sverige som resmål kombineras med
global räckvidd och hög relevans för
särskilda intressegrupper.
Den digitala strategi som vi utvecklat är
ett av initiativen för att Sverige ska finnas
representerat i de nya planerings- och
bokningstjänster som resenärer använ
der. Förmågan att snabbt anpassa sig till
nya plattformar och andra förändringar
blir allt viktigare, och kunskap om
resenärers drivkrafter och beteenden

blir en tydlig konkurrensfördel. Därför
ska Visit Sweden se till att resenären nås
av berättelser om Sverige på rätt plats,
vid rätt tid och på rätt sätt genom hela
resecykeln. Från inspiration till minnesfas
efter resan ska vi tillsammans med
besöksnäringen sprida öppen och
tillgänglig information om Sverige
som land och resmål.

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

Visit Sweden
Box 3030
103 61 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 789 10 00
reception@visitsweden.com
corporate.visitsweden.com
(om Visit Sweden)
www.visitsweden.com
(för utländska Sverigebesökare)

Publicering
Rapporten publicerades i januari 2017
och finns tillgänglig i pdf på
corporate.visitsweden.com
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