
Strategin byggs upp adap0vt, interak0vt med hållplatser längs vägen!



Smarta städer

Smarta regioner 

Smarta destinationer

Smart turism

Område – Des+na+oner i förvandling

Motiv
Sverige behöver flera digitaliseringsmotorer som påskyndar digitaliseringen i 

samhället. Besöksnäringen är en sådan möjlighet

Sverige är ledande i världen med antal anslutna uppkopplade hem

.... men Sverige är samtidigt långt efter vad gäller gratis användning av Wifi 

uppkopplade städer. 

Nedanstående städer har gratis Wifi

• Barcelona

• Perth

• Wellington

• New York

• Tel Aviv

• Seoul

• Osaka

• Paris

• Helsinki

• San Francisco

….Sveriges framIda desInaIoner kan bli framstående  genom …..  (forts)



Område – Dataspel och lärande

Mo5v

Dataspel är en av de snabbast växande underhållningsbranscherna. Det säljs miljontals spel    
årligen och spelutveckling sysselsä<er över 1300 personer i Sverige. 

Gaming är forDarande e< relaEvt ny< område när man se på Ellämpningen för turism.                 
Det spås på många sä< framkalla moEvaEon och beteendeförändring. Speldesign och 
speltänkande kan Ellämpas och stärka turismens sammanhang t.ex. genom;

• IdenEfiera och påverka moEvaEon 
• Påverka konsumentengagemang, kundlojalitet och varumärkeskännedom 
• Lära ut om platser och besöksmål - kopplat Ell VR/AR (t.ex. Holmenkollen ski jump web)
• Digitala kultur böcker (web)
• m.m.

”The World Travel Market Report” identified the use of gamification in 
tourism as one of the main issues for the future of this field”

70% from the most important enterprises at Fortune 500 already use 
gamification techniques

Sverige är världsledande inom dataspel. Var tionde person på jordklotet har 
spelat ett svenskt dataspel. Svenska spelutvecklares intäkter växte med 
1000% från 2010 till 2015 (till 12,5 miljarder kronor).

”Tyvärr har vi ingen aning om hur vi ska använda konkurrensfördelarna 
kring dataspel och exploatera det Nll besöksnäringen”
(Citat från Think-tank Kulturella näringar)

….Sveriges framtida destinationer kan bli framstående  genom …..  (forts)



Område – Robo,sering och automa,sering (AI)

Mo,v
Utvecklingen går snabbt även inom s.k. smarta robotar där robo6seringen utmanas a8 
klara komplexa frågeställningar, a8 kunna argumentera men även a8 hantera 
säkerhetsfrågor, risker men även känslor m.m. Genom a8 utveckla och integrera AI kan/har 
mänskliga robotar utvecklas. 

Några områden där Sverige kan ta en posi6on är:

• Matlagning
• Servering
• Diskning och renhållning
• Recep6onstjänster
• Bagagehantering
• Guidning
• Informa6on
• Etc. 

….Sveriges fram6da des6na6oner kan bli framstående  genom …..  (forts)

Område – AI och algoritmer, VR och AR

Motiv
Kunder börjar allt mer vänja sig vi digitaliseringens möjligheter i flera dimensioner.     
Sverige behöver positionera sig inom flera områden som t.ex. hur AI, AR och VR inverkar  
på besöksnäringen och andra branscher. Samverkan som berör t.ex.

• Taligenkänning (text-to speech) och vise versa
• Madrasser med sensorer som känner av när man vaknar – ”coffée direct”  
• Bättre kundanpassat erbjudande genom att spåra gästers vanor
• Virtuella resor – look and feel first
• Bilen kommunicerar med hotellet och talar om när du är framme
• Ansikts- och/eller röstigenkänning, wareables, implantat VR/AR som interagerar     

med transporter, hotell och restauranger



Smarta material och substanser för besöksnäringen

Framtiden kommer möjliggöra nya billiga, hållbara och smarta material, skicka signaler 
som styr och reglerar lufttillförsel eller på annat sätt förbättrar vår miljö. Det nya 
materialen är en innovation för interaktiv miljöteknik. Materialen kommer att ha en 
marknad inom industri- och kontorsmiljöer men även inom hotell och t.ex. 
mässanläggningar. Huvudparten av det ”nya materialet” bygger på nanoteknologi.

Programmerbara material och besöksnäringen - Redan idag finns resultat där forskningen 
lyckats kringgå naturlagarna och omvandla oordnad rörelseenergi till riktad rörelseenergi. 
Resultaten uppfattas ge stora vinster inom miljö- och medicinteknik. Materialen kan 
kommunicera och ”berätta vilken luftfuktighet, temperatur m.m. som fungerar bäst 
beroende på den miljö vi vistas i.

Nanoteknologi, livsmedel och besöksnäringen - Nanoteknologi anses kunna röna stor 
framgång inom medicinteknik och livsmedelsindustrin. Inom livsmedelsindustrin spås de 
avgörande områdena vara inom förpackningar och för att kontrollera kvalitén eller 
hämma bakterietillväxt. Detta bedöms ha en stor inverkan även på t.ex. restaurang-
näringen.

Nanomaterial - tyger och besöksnäringen - I framtiden kommer det att vara möjligt att 
byta färger på material som tapeter, gardiner, mattor m.m. Skiftet av färger går att göra 
på ett ögonblick och kan styras efter din sinnesstämning. Inom handeln kan man erbjuda 
t.ex. erbjuda ryggsäckar som varierar mellan olika kulörer beroende på väder och vind! De 
smarta textilierna flyttar in i våra butiker, hotell och restauranger

Självrengörande material och besöksnäringen - Nya teknologi baserad på nanoteknologi 
gör det möjligt att material som t.ex. glas och porslin men även skyddskläder är 
självrengörande. Fönsterrutor, vinglas och tallrikar kan i princip undantas från vanlig 
rengöring. Om teknologin får ett kommersiellt genomslag förväntas det stora förändringar 
ske inom besöksnäringen.

Nya material för att optimera akustiken för besöksnäringen - Smarta material skapar nya 
möjligheter för textilier med nya egenskaper som fungerar i ljuddämpning. 
Materialtekniken kommer att ha stor betydelse för ny- eller ombyggnad av hotell, 
restauranger, butiker konferensanläggningar sportarenor.

Smarta städer

Smarta regioner 

Smarta des/na/oner

Smart turism

Område – Smarta material (Nano och AI)

MoGv
Nanotekniken förväntas revoluKonera de flesta branscher

Därmed kan nanoteknologin appliceras på många områden. Teknologins 
möjligheter inom t.ex. material är häpnadsväckande. För besöksnäringen kan 
nedanstående områden vara speciellt intressant då de även knyter an Kll många 
andra svenska branscher.  

Nedanstående smarta material är speciellt intressanta

• Kartongpapper (smart kartong – menyer)
• Förpackningsmaterial – färskhet
• Tyger/texKlier (kommunicerande och egenskaper (färg, tålighet, struktur m.m.)
• Trä (kommunicerande, isolerande, hållfasthet, brandsäkerhet) 
• Glas (kommunicerande, självrengörande, hållfasthet)
• Stål och järn (kommunicerande, hållfasthet, brandsäkerhet, vikt) 



Område – Design och turism

Mo4v

Design Turism som pla0orm för främjande av design som en integrerad del av den växande 
turistnäringen skulle ha stora fördelar. Design som tolkar tradi<oner, berä?elser men även 
fram<dsorienterade områden lockar <ll besök. Även design i applika<oner

Svensk design har mycket stor betydelse för modeindustrin, inredning, industriella sällanköp-
svaror som bilar, vitvaror men även för produkter som är business to business.

• ”Design for senses” (exempel ”white noise” bilden ovan) ökar koncentra<ons-förmågan, 
bä?re sömn (ljudlösa hotellrum)

• Design och form – som befäster det svenska - storytelling
• Design som används i helt nya användningsområden (Volvo och Orrefors) 
• Design thinking – i besöksnäringen

Olika sä) a) se på begreppet design

• Design som form eller formspråk
• Design som konstruk8oner
• Tjänstedesign (organisera människor, infrastruktur och kommunika8oner för a) 

effek8visera användandet
• Design thinking - Krea8va strategier som designers använder under 

designprocessen. Men även 8llvägagångssä) för a) lösa problem utanför 
professionell designpraxis, 8ll exempel i näringsliv och sociala sammanhang.

Design thinking – som metod/verktyg för att Sverige ska bli världsbäst i att få effektiv 
användning av Travel cycle!



Film & Musik för turism

”Att destinationsmarknadsföringen drar nytta av film är ingen nyhet. Ett av de bättre 
exemplen där filmen har påverkan på turism är "The Lord of the Rings”- trilogin, filmad 
på Nya Zeeland. Forskningsstudier har visat att minst 72% av nuvarande och 
potentiella internationella turister som besökt eller tänker besöka Nya Zeeland, har 
sett minst en av trilogins filmer.

Även om detta inte är några konkreta bevis på att deras val att besöka landet är ett 
resultat av filmerna, var det definitivt en motiverande komponent.

Genom en studie av filmens kraft för att höja profilen för Nya Zeeland och avslöja det 
inflytande som en film har på turisters val av destinationer, medgav mer än två 
tredjedelar av turisterna att de skulle besöka landet som en följd av 
film.”

Svenska exempel är Camilla Läckbergs böcker och filmatiseringar som skapat ett stort 
intresse för Fjällbacka med omgivningar. Henning Mankells författarskap som 
sedermera filmatiserat i serierna om Wallander har skapat stort intresse av Ystad.

Filmens roll som kommunikationsmedel är känd sedan tidigare, men att använda den i 
rent marknadsföringssyfte är inte lika känt.

Sverige har många kända musiker, band, orkestrar, musikskribenter och dj;s som rönt 
stor framgång inom Eurovisionschlagerfestivaler eller på större internationella arenor. 
Faktum är att Sverige har många band som är helt okända här hemma men drar 
mycket stor publik utomlands med uppåt 100 spelningar per år!

Musiken marknadsförs bl.a. genom videos och har satt Sverige på kartan. Sedan 
starten med korta tv inspelade musikfilmer under 60-talet och har successivt 
utvecklats till en konstform i sig. Stor potential för besöksnäringen!

Område – Film och musik för turism (Kultur) 

Motiv

Filmatiseringar och berättelser om destinationer skapar ofta nyfikenhet och kan  
fungera som reklamfilm med stor spridning utan att det varit det ursprungliga syftet.  
På så sätt har film och tv-produktioner en stor inverkan på de resebeslut som fattas 
när potentiella turister planerar sin kommande semester eller besök på en 
destination

• ”Involvera filmindustrin i besöksnäringen
• Ändring av synopsis (hamburgaren – i manus - blir en varm korv med bröd)
• Product placement blir destination awearness
• Design thinking – i besöksnäringen


