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Attrahera besökare
till din plats
Den här trendrapporten är ett verktyg i ditt arbete att förstå
omvärlden och skapa satsningar och kommunikation som ligger
rätt i tiden och får just din plats på jorden att sticka ut.

Intro.
Hopp och förtvivlan
- Corona förändrade vår värld

F

ör ett år sedan var vi taggade på

lärt oss hemmajobba, letat oss utomhus och

att ta klivet från 10-talet in i det

upplevt saker i vår närmiljö. Besöksnärings-

spännande 20-talet. Inte hade någon kunnat

företagarna har visat en sällan skådad inno-

ana att vi bara ett par månader in på det nya

vationskraft. Vi har alla tvingats öka graden av

året skulle springa med näsan rakt in i en

digitalisering. Vi har tvingats ställa om.

pandemi. En pandemi som påverkat en hel

På många sätt har allt förändrats. På

värld. En pandemi som orsakat sorg, förlust

andra sätt ser vi enbart en kraftig accelera-

och oro. Som direkt slog hårt mot besöks

tion av redan pågående trender. Låt oss ta

näringen. Som gjort att flera livsverk gått i

dig med på vår trendspaning. Vi tar hjälp

kras. Som bidragit till isolering och ohälsa.

av besöksnäringsaktörer, studier och egna

Samtidigt har vi fått mer tid för varandra,

spaningar när vi blickar in i 2021.

H

ope is not a strategy. Med den osäkerhet som råder, tror
jag att det är viktigt att utgå från ett realistiskt perspektiv,

baserat på tydliga uttalanden av regering och myndigheter,
att restriktioner i någon form kommer att kvarstå under 2021.
Det är basen i vårt planeringsarbete. Det är alltid lättare att
växla upp än att i värsta fall i sista stund växla ner. Jag tror
att alla verksamheter gynnas av att arbeta med parallella
planeringsscenarier, tydliga milstolpar för när ett scenario
överges för ett annat, och flera budgetscenarier.
Mathias Bergendahl
VD/sheriff High Chaparral
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De övergripande
globala förändringarna
att ha koll på.

Makro
trender

Makrotrender.
1. Klimatkrisen
Värmeböljor och naturkatastrofer.
Oroväckande prognoser kring den globala
uppvärmningen. Klimatförnekare och klimatkämpar. Vad är det för planet vi lämnar efter
oss till framtida generationer? Ljusglimtar i
tillvaron är att fler går från att snacka till att
göra, att bygga in hållbarhetsaspekter i affärs
modellen och bidra till en bättre värld.
Pandemin har på många sätt skyndat
på den här utvecklingen.

Makrotrender.
2. Digitaliseringen
Hastigheten på den digitala transformationen har
ökat under 2020. Det gäller allt från att jobba och
plugga remote till att unga som gamla kan sköta
sina ärenden hemifrån. Digitalisering i besöks
näringen handlar 2021 om saker som att kunna ta
del av upplevelsen digitalt, digital bokning, kontakt
lös betalning eller incheckning samt skapandet av
nya tjänster. Detta utan att göra avkall på besöks
näringens fundament - verkliga upplevelser med
riktiga människor och platser som berör.

Makrotrender.
3. Oroligheten
Det mesta i vår värld är såklart fantastiskt,
men världen är också på många sätt stökig
och orolig. Fler är idag oroliga för den egna
hälsan och den egna ekonomin. Dessutom
tar vi alla del av en värld som kantas av terror
attacker, våldsdåd och konflikter. I takt med
att oroligheterna kryper närmare oss genom
ökad medierapportering, växer sig längtan
efter trygga sammanhang större.

Pandemilogik.
Börsraset var först urskillningslöst, sedan kom
insikten att vi både vill snusa och köpa toapapper och
dessutom klarar sig industrin bra. Nu väcks hoppet
om att vi också kommer att bo på hotell och
besöka välbevakade evenemang.”
Henrik Mitelman, krönikör
Dagens industri den 17 november 2020

Attityderna.
Våra attityder
och statusmarkörer
är i förändring.

Trender

Attityderna.
1. Resande
FÖRE PANDEMI: ”Jag har många resor inbokade,
men försöker flyga mindre.”
2021: ”Jag upplever närområdet. Allt bokas kort inpå
med bra avbokningsvillkor. Drömmer om resor.”
EFTER PANDEMI: ”Å, vad jag längtat efter att resa.
Men nu är det kvalitet framför kvantitet och
trygghet som ledstjärna.”

Attityderna.
2. Jobb
FÖRE PANDEMI: ”Jag jobbar ganska mycket.
En hel del affärsresor. Vill jobba mindre.”
2021: ”Jag mixar kontor med hemmajobb.
Inga affärsresor. Många digitala möten.”
EFTER PANDEMI: ”Jag jobbar fortfarande
en del hemma. En del affärsresor,
många digitala möten.”

Attityderna.
3. Livsstil
FÖRE PANDEMI: ”Jag vill utvecklas på alla plan
och har mycket uppbokat.”
2021: ”Jag har mer tid för mina närstående.
Tid för reflektion, öppen för förändring.”
EFTER PANDEMI: ”Jag fortsätter prioritera närstående.
E-handlar, återbrukar, odlar och är flexitarian.”

Efter att ha hetsat upp oss över sakernas tillstånd i snart
ett år, låter vi Muminmamman visa vägen. Snusmumriken är en
verklig role model vad gäller social distansiering – ägnar sig
åt camping, fiske och friluftsliv. Muminmamman kokar saft
och sylt, och ägnar sig åt odling och trädgårdsskötsel.
Alla dessa aktiviteter känns väldigt mycket 2021.”
Sofia Hillborg, skribent
The Economist Magasin Världen Om, nr 2 2020

Framtidens
besökare.

Trender

F

ramtidens besökare är självständig och går all in
på andras rekommendationer. Är medveten, vet vad

man önskar men är också samspelande för att få önskad service.
Ställer höga krav på snabb och tillgänglig digital information där
ansvaret är stort hos varje enskild aktör. Jag tror att genomtänkta
utomhusupplevelser med kvalitet, även om det är i enkla miljöer,
är mer attraktiva än någonsin. Tid tillsammans prioriteras högt.
Storfamiljen kommer längta efter att samlas igen.

Therese Sjölundh
VD Åre Destination

Utomhus
naturligtvis!

Trend 01
Framtidens besökare

N

aturen har under pandemin varit

2020 förstärkts och med stor säkerhet

vår gröna lunga. Här har vi haft

kommer att leva kvar även efter pandemin.

kalas, träffat vänner och umgåtts även med

Den tydliga naturtrenden har stark

äldre släktingar. Vandring är hetare än någon-

koppling till ett ökat intresse för den egna

sin och stormköket årets julklapp 2020. Vi har

hälsan. Fler än någonsin lider av psykisk ohälsa

alla blivit lite bättre på att göra det mesta

och inser värdet av att ta hand om sig själv.

utomhus. Den gröna utvecklingen omfamnar

Då fungerar en aktiv fritid i naturen som mot-

såklart även staden. Gröna stråk, vertikal

vikt till den vardagliga stressen. Vi vill röra på

odling och covidanpassade uteserveringar.

oss, ha frisk luft och äta bra. Många vill också

Redan innan pandemin såg vi ett ökat intresse

utvecklas på ett mentalt plan och få personlig

för naturupplevelser, gärna på avlägsna

utveckling med sig hem från semestern. Och

Instagramvänliga platser. Något som under

såklart, enkelt kunna tvätta händerna.

Utomhus
naturligtvis!

Trend 01
Exempel

VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?
RAMOA ADVENTURE VILLAGE i Småland

SOVA UTE – om att finna sitt lugn i naturen

var före sin tid och har länge erbjudit utom-

av Markus Torgeby är en bok som på ett

husupplevelser som sticker ut. Vad sägs

extremt sätt gestaltar människans relation

om att sova i jättekåtan, på egen ö eller i

till naturen. Läs och fundera på hur du kan

en hammock hängandes mellan två träd?

utomhusifiera ditt erbjudande. Att böcker

Självklart finns också ett utomhusmötesrum

som ”Camp Cocktails” poppar upp är också

med 8 platser på behörigt avstånd. Fiska,

ett talande exempel på att 2021 handlar om

äventyrsorientera och laga mat utomhus.

ett möte mellan den urbana livsstilen och

Sen sover du gott.

upplevelser i naturen.

www.ramoa.se

Fundera på vad du kan göra för att möta
besökarens behov av utomhusupplevelser.
Vad i din närhet som känns naturligt men
outforskat kan du koppla ihop med ditt
erbjudande? Förmodligen något som i dina
ögon är extremt enkelt. Paketera och gör
det smidigt för besökaren att boka digitalt.
Berätta om storslagna naturupplevelser
och att må bra. Peppra gärna upplevelsen
med kunskap – helst från en riktig local.

V

i måste tänka om och tänka nytt. Inget kommer
att bli som det varit. Det är inte bara negativt utan ger

andra möjligheter. En av vinnarna kommer att vara landsbygden
och de små flexibla företagen. I städerna tror jag att vi kommer
se nya aktörer med parker och utomhusmiljöer som bas.
Paketeringen kommer att bli mer individuell.
Lotta Karlsson,
VD Svecia Travels AB/Göta Hotell

U

nder pandemin vill våra besökare ha mer eget
boende med WC/dusch och vi ser även starkt på

campingturismen framöver. De vill ha mer outdoorturism,
vandring, cykling och aktiva upplevelser. Det blir än mer
viktigt att erbjuda bra lokal och bra mat. Besökarna
blir mer och mer medvetna vad de stoppar i sig.
Johan Göransson,
Turistchef Öland Turismorganisation

Älska
algoritmen!

Trend 02
Framtidens besökare

D

en digitala världen upplevs enklare,

dina kunder mest effektivt i digitala kanaler,

men blir kanske svårare? Starka

sparar du mycket tid i ditt digitala arbete;

plattformar som Instagram får fler funktioner,

i planering, utförande och uppföljning. Har

exempelvis IGTV, Reels och Shopping. De olika

du den analysen klar, blir det enklare att

plattformarnas algoritmer styr vilket innehåll

bygga dina digitala kundresor.

som syns och hur. De avgör också hur bra du
når ut. Dessa algoritmer förändras då och då.
Det gäller alltså att hålla koll, hänga med

Samtidigt händer mycket i de kanaler som
du inte kontrollerar - i kommentarsfält, på
forum och på rekommendationssajter, där

på förändringar, och framförallt – att välja

dina kunder och gäster ser betyg och läser

bort. Genom att identifiera var du möter

recensioner. Och fattar beslut baserat på detta.

Trend 02
Exempel

Älska
algoritmen!
VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?

ALGORITMERNA PÅ VÅRA olika digitala plattformar förändras
med jämna mellanrum. Generellt minskar möjligheten att nå
ut organiskt utan att betala, till förmån för den betalda räckvidden genom annonsering och sponsrade inlägg. Det finns också

Avsätt en annonsbudget för att öka

Fråga gärna om du får använda

räckvidden, oavsett om du har fokus på

dina kunders bilder.

Google, Instagram, Youtube eller andra

Rekommendationssajterna är de nya

kanaler. Då har du också möjlighet att

topplistorna och betygen ligger till grund

- här gäller det att ta reda på fakta.

rikta dina budskap, geografiskt eller

för många kunders köpbeslut. Håll koll

demografiskt. Nästa steg: lär dig grunden

på vad som sägs om din verksamhet:

GOOGLE HAR GIVETVIS identifierat att rekommendationer

i hur annonsverktygen fungerar.

svara på frågor, bemöt kritik och tacka

många myter om hur de fungerar och vad som påverkar dem

är drivkraften i många branscher. Deras produkt för detta
heter Google Business, och är ofta det första som möter dina
kunder vid en sökning i Google. I Google Business adderas
också nya tjänster för bokning och köp löpande.

Jobba långsiktigt med innehåll –

för beröm. Även om det inte är så många

där det är en smart investering att tänka

som sätter betyg och skriver kommen-

bild/filmbank i din innehållsproduktion.

tarer, är det betydligt fler som läser.

S

å länge pandemin fortgår kommer fokus ligga
på innovativa lösningar - digitala, hybrida och fysiska

– och hur vi ska kunna fortsätta konsumera underhållning,
upplevelser och produkter och samtidigt känna trygghet
och en känsla av att tillhöra ett socialt sammanhang.
Petra Gustafsson,

Publik- och PR-ansvarig IK Oskarshamn

D

et finns mycket kvar att göra inom digitalisering för
att underlätta för besökaren. Men man får inte glömma

bort att utifrån sina egna värderingar och sin passion skapa än
mer personliga och autentiska upplevelser. Jag tycker mig se en
förflyttning från att ”åka till något” till att ”vara en del av något”.
Att man reser till platser som representerar sina värderingar.
Jerry Engström,
grundare FriluftsByn i Höga Kusten

Grönt räknas!
Trend 03 Framtidens besökare

U

nder de senaste åren har många

Visit Sweden och Foresight Factory är nästan

snackat klimat och hållbarhet i sin

60% mer benägna att köpa från företag som

marknadsföring. 2021 räcker det inte med

arbetar för att minska klimatförändringarna.

fluffigt snack om att det är viktigt. Nu gäller

Så, har du ens råd att inte agera?

det att steppa upp och bevisa att du gör

Pandemin har dessutom förstärkt viljan

något på riktigt, gärna med siffror och fakta.

hos våra besökare att bidra till planetens häl-

Det är dessutom svårt att utveckla det du inte

sa. Vi vill leva och konsumera hållbart. Vi vill

mäter, så det är hög tid att börja konkretisera.

resa och uppleva med respekt för klimat och

Enligt en global studie från Carbon Trust,

lokalinvånare. Dels för det goda samvetet,

anger 64% av konsumenterna att de tänker

men också för att det numera är status att

mer positivt kring företag som kan bevisa att

visa att vi bidrar till en bättre planet.

de bidrar till minskat koldioxidutsläpp. Enligt

Grönt räknas!
Trend 03
Exempel
VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?
BETALA DIN BUSSBILJETT med plastflaskor.

101 SUSTAINABLE IDEAS for better tourism

Visa att din verksamhet gör konkreta gre-

I Surabaya i Indonesien kan passagerarna

är ett projekt som visar upp goda exempel

jer för ett bättre klimat. Gör det enkelt för

lämna in 10 platskoppar eller 5 plastflaskor

inom hållbar turism. Bakom projeket står

din besökare att bidra och göra kloka val

i utbyte mot en tvåtimmarsbiljett. Initiativet

Göteborg&Co tillsammans med Group NAO.

när de besöker dig. Det ökar chansen att din

är en del i Surabayas mål att vara plastfritt

www.101sustainableideas.com

besökare delar med sig av sin upplevelse i

i slutet av 2020.

sina kanaler. Kolla in hur andra gjort. Plocka russinen ur kakan och översätt det till din

HOTELLET SVART I NORGE vid polcirkeln

vardag. Samarbeta med organisationer som

med planerad öppning 2022, blir världens

gör gott och kroka arm med andra företag. Du

första energipositiva hotell.

behöver inte göra allt direkt. Bara börja i en

www.svart.no

ände, det kommer att ge mersmak.

J

ag tror att hållbarhet är ett nyckelord för framtidens
besökare. Då tänker jag först och främst på resande,

men också på upplevelserna i sig. Det ska vara en
“bra känsla” förenat med det man gör och upplever.
Det har länge pratats kring begreppet hållbarhet men
nu gäller det att du kan omsätta det i praktiken.
Anna Wennertorp,
Marknadschef O-Ringen

2

021 väntas fler resenärer omfamna småskaliga,
uppnåeliga äventyr på hemmaplan. Dagarna när

resenärer stängde in sig i en turistanläggning och åt samma
mat som hemma är över. Nu står den lokala maten och den
genuina upplevelsen i centrum när vi väljer vart vi reser.
Magnus Hollwin,
Marknads-och kommunikationschef
AB Göta kanalbolag

Trend 04 Framtidens besökare

I

kristider ökar empati och hjälpsamhet.

företagaren och samtidigt ger kunden både

Vi vill gärna hjälpa varandra. Pandemin

ett faktiskt värde och en känsla av att hjälpa.

har lockat fram fina medmänskliga egen

De företagare som förstått besökarens

skaper hos oss alla. Människor har tillfälligt

vilja av att tillhöra något har klarat sig bäst.

hoppat in i sjukvården, initiativ har skapats

Att tillhöra en grupp är ett grundläggande

för att lysa upp den isolerade tillvaron på

mänskligt behov. Att skapa community kring

äldreboenden, mellan husväggarna i Italien

en hel destination eller ett enskilt besöksmål

ekade sången för att för en stund glömma

är en vinnande strategi. De företagare som

den karantän som befolkningen var satt i.

imponerat mest är de som inte enbart pra-

Och något mer har hänt – besöksnärings-

tar om sitt behov av ekonomisk hjälp, utan

företagaren har vågat be sina kunder om

också kopplar insatser till behovet av att

hjälp. Vi har sett smarta paketeringar på

stötta sjukvård eller säkerställa att så

presentkort och annat. Insatser som gynnar

många som möjligt har hälsan i behåll.

Empati ekonomi

Empati ekonomi

Trend 04
Exempel

VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?
ESS GROUP HAR rört om i grytan. VD Jonas

MÅNGA RESTAURANGER HAR under pande-

Stenberg gick ut med ett öppet brev till

min erbjudit företag att köpa matlådor som

Universitets- och högskolerådets general

skänks till vårdpersonal. Nassos Ikonomou

direktör och sa att de gärna upplåter lokaler

gick tillsammans med SBB ett steg längre och

och personal för att kunna genomföra hög-

skapade Food4Heroes som både sysselsätter

skoleprovet. Inför julen 2020 gick de ut med

restaurangnäringen och ger vård och ideella

paketering av presentkort på sina hotell.

organisationer kostnadsfria matlådor.

www.essgroup.se/julklappen

www.food4heroes.se

Pandemi eller ej. I gränssnittet där din
ekonomi möter både kundens och samhällets behov kan magi uppstå. Det går kanske
inte att tänka på den heliga treenigheten i
varje steg du tar, men säkerställ att du har
något i din verksamhet som tar in samtliga
aspekter. Fundera på hur du kan bygga
community och börja med den redan
frälsta kretsen.

V

i måste ha fokus på att utveckla trots att marknaden
står nästan still. Det kommer en morgondag och då vill

vi vara redo med en ännu bättre produkt. Nu finns gott om tid
att utveckla, ändra, kompetensutveckla, renovera och förfina.
Dessutom är närvaron i sociala medier, planeringen av arrange-
mang och uppdaterad av hemsida viktigt. Det måste synas att
vi tror på framtiden, och vi vill att våra gäster redan nu ska
längta efter att besöka oss.
Matilda Milton,

VD Vadstena Klosterhotell

D

et gäller att skapa en helhetsupplevelse
som ger besökaren en bestående

känsla och ger mersmak.

Anmol Rattan,
entreprenör inom hotelloch restaurangbranschen
i Mölle och Oskarshamn

“

Låt 2021 bli
året då statusen
för besöksnäringen
stärks ytterligare.

X.

Slutord.
B

esöksnäringen är på många sätt

livschefer har tvingats djupdyka i ekonomiska

kittet mellan oss människor. Det är

förutsättningar för sina besöksnäringsföretag.

upplevelserna tillsammans, minnen för livet,

Allmänheten har fått inblick i en slitsam men

smaker för sinnet, rörelse och motion. Det är

viktig vardag. Och vi alla har insett hur mycket

musik, äventyr och möten. Det är för familj,

vi saknar besöksnäringen när vi inte kan kon-

vänner och arbetskamrater. Det är en oas i

sumera den som vi vill.

vardagen och ett fundament i stadsrummet.
Det är hälsa och välmående.
Under året som gått har stjärnkrögare,
hotelldirektörer och branschorganisationer
rutit till. Kommunpolitiker och närings

Låt 2021 bli året då statusen för besöks
näringen stärks ytterligare. Låt det bli året då vi
än mer krokar arm och nyttjar samhällets olika
delar för att ta nästa steg. Framtiden är vår.

Trendspanare.
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PLACEBRANDER BRINNER FÖR att göra platser attraktiva med
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