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5 behov för framtiden 1. HÅLLBARHET: Behov av ny kunskap och 
samordning för att lyckas

2. MER ta vara på existerande digitala data/ 
resenärernas ”foot prints”

3. MER samverkan kring kunskapsinsamling och 
analyser. Skapande av ett nationellt nav som 
underlättar. För stöd, och för att inte 
uppfinna hjulet igen

4. MER fokus på analys och rekommendationer, 
utöver siffror

5. MER lättillgänglig, paketerad kunskap för 
företagaren – kunskapsspridningen blir viktig



1. Hållbarhet – En långsiktigt 
hållbar besöksnäring kräver 
samordning av kunskap, stöd & 
strategier

• Hållbara upplevelser inom natur och kultur är helt 
avgörande för besöksnäringens långsiktiga framgång

• Sverige har en stark ställning 

• Behov finns av fortsatt samordning och stöd till 
hållbarhetsarbete 

• Vi ser även behov av mer kunskap
– Vad gäller produktutveckling och vad som är de mest effektiva 

åtgärderna för att skapa hållbarhet 

– Vad gäller resenärerna: Hur vi bäst kommunicerar hållbarhet, 
hur vi bäst uppmuntrar till hållbara val

– Hur vi utvärderar vad som är en framgångsrik besöksnäring



Slutsats från intervjuer med 
företagare

• Det finns ett önskemål om ”hållbarhets-
event/ utbildning” som t ex Visit Sweden 
arrangerar. 

• Där företagen kan möta experter inom 
området för att kunna dra nytta av 
kunskapen i sin marknadsföring mot 
utländska måltidsturister… 

• …att hållbarhetstanken går rakt igenom 
hela verksamheten för att bli tillräckligt 
trovärdig 

Källa: 
Origo intervjuer med näringsidkare, Visit Sweden 2019. 



”Vi tar ledningen för hållbar 
marknadsföring av destinationen 
Sverige”

Foto: Anna Sigge/SmartTextiles / imagebank.sweden.se



2. Digitaliseringen –
Ta vara på den data som 
finns

• Digitala fotspår lämnas överallt

• Svarsfrekvenserna går fortsatt nedåt

• Besöksnäringen behöver fortsatt utveckla 
utnyttjandet av den data som finns 
tillgänglig för ökade kunskaper om t ex 
rörelsemönster och efterfrågan



3. Samarbeten och nätverk 
kring analyser och 
insiktsarbete

• Många mindre företag, alla har inte 
analyskunskaper eller analysintresse

• Många insiktsbehov är gemensamma. T ex 
trend- och omvärldsbevakning, kunskaper om 
målgrupper, teman, marknader

• Behov finns av nätverk och möjlighet till mer 
stöd och gemensamma analyser



”Vi vill erbjuda ett nav av kunskap, 
som ger möjlighet till 
gemensamma analyser och 
djupare analyserade data som 
leder till rekommendationer”

Foto: Melker Dahlstrand / imagebank.sweden.se



4. Komplettera statistiken 
med analys och (t ex) 
intervjuer

• Mer svar på ”varför?”... 

• …som leder till rekommendationer

• Data behöver kompletteras med andra 
metoder, övergripande analyser för 
förståelse

• Utifrån tema, case, problem, fråge-
ställning. Inte ”i största allmänhet””BI” vs ”CI”



5. Lättillgängligt och 
anpassat till mottagarens 
vardag

• Insiktsarbetet behöver gå från data till 
kunskap och praktiska råd

• I ett format som passar mottagaren



Exempel från 
Exportprogrammet för 
Måltidsturism



Exempel från 
Exportprogrammet för 
Måltidsturism

Föredrag och personliga besök är efterfrågade…

• När det gäller utbildningar inom måltids-turism 
rankas det fysiska mötet högst. De största 
fördelarna med att mötas på riktigt är möjlig-heten
till att lära känna likasinnade, få inspiration och 
knyta kontakter…

• Det finns ett tydligt önskemål bland näringsidkarna 
att Visit Sweden besöker dem

…men också kostsamt 

Källor: 
Origo intervjuer med näringsidkare, Visit Sweden 2019. 
Visit Sweden enkät med deltagare i Exportprogrammet för måltidsturism, 2019.

Regionala coachningstillfällen: 
• 14 st, vilket nådde minst 754 

deltagare

B2B-seminarier: 
• 10 st, vilket nådde minst 574 

deltagare



Exempel från 
Exportprogrammet för 
Måltidsturism:

”Vad har det nationella
programmet främst bidragit med 
för just er region?”

Delad kunskap och presentationer i olika format uppskattas:

• ”Insiktsarbetet är en värdefull grund för oss”

• ”Kunskap till oss som jobbar med måltidsturism samt vår näring 
vilket är jättebra, har inte resurser att göra det själva”

• ”Var med ute i regionerna och föreläsa och inspirera: Visit Sweden 
har ett starkt varumärke bland utvecklings-aktörer – använd det för 
att vara en än starkare kraft för att samla aktörerna där ute”

• ”…vi tror också att kunskapsspridningen är en nyckel för att stärka 
matlandet Sverige”

• ”…trendrapporter som bidragit till kunskap. Kommande webinarier
… kommer vara ett bra verktyg ute i landet”

• ”Vi har fått ta del av ett gediget kunskapsmaterial som känns 
väldigt framåtsyftande och användbart för oss i vårt fortsätta 
arbete på regional nivå”

Källor: 
Visit Sweden enkät med deltagare i Exportprogrammet för måltidsturism, 2019.



Kunskapsbank på corporate-sajten



Även viktigt att sprida 
information om att 
information finns!

• Hållbarhetskursen Måltidsturism resultat 
av annonsering 21/8-25/9:
– Räckvidd: 292 770
– Interaktioner (Gilla, Dela osv): 1 479
– Länkklick: 7 854
– Sidvisningar på landningssida: 6 404

• God PR i Hållbarhetsfrågan generellt

• Partners glada för att få tillgång till redskap 
i sitt arbete, många regioner berömmer 
kursen



6 behov för framtiden 1. HÅLLBARHET: Behov av ny kunskap och 
samordning för att lyckas

2. MER ta vara på EXISTERANDE digitala data/ 
resenärernas ”foot prints”

3. MER SAMVERKAN kring kunskapsinsamling och 
analyser. Skapande av ett nationellt nav som 
underlättar. För stöd, och för att inte uppfinna 
hjulet igen

4. MER fokus på analys och 
REKOMMENDATIONER, utöver siffror

5. MER LÄTTILLGÄNGLIG, paketerad kunskap för 
företagaren – kunskapsspridningen blir viktig

6. FORTSATT arbete med kvalitetssäkring & 
UTVECKLING AV STATISTIKEN



Utländska turister 
älskar Sverige

Mattias Samuelsson/imagebank.sweden.se


