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Vilka omvärldsförändringar påverkar besöksnäringen 

i södra Sverige mot år 2025? 
 



Framtidsspaningar 2017 
Automatisering, delningsekonomi och hållbart resande – det 

är några av områdena som kommer att ha störst påverkan på 

vårt resebeteende i framtiden. 
 

I en omvärld som förändras allt snabbare är det viktigt att förstå i vilken riktning utvecklingen går för 

att kunna planera insatser framåt. Därför har samverkansgruppen BI Syd under 2016 startat upp arbe-

tet med omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future med den övergripande frågeställningen: ”Vilka 

omvärldsförändringar påverkar besöksnäringen i södra Sverige mot år 2025?”  

I denna rapport beskriver vi några av de områden som vi tror kommer att påverka besöksnäringen allra 

mest de kommande åren och som kommer att innebära både stora möjligheter och utmaningar.  

Under varje område finns utvalda spaningar som är ett axplock av de spaningar som gjorts av BI Syds 

samverkansgrupp och inbjudna spanare. Till varje spaning finns en hyperlänk med hänvisning till källa 

eller information som går att klicka på men eftersom det är elektroniska resurser är det möjligt att 

dessa så småningom blir oåtkomliga.  

 

Om BI SYD 
BI SYD (Business Intelligence Syd) är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna Desti-

nation Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Halland, Smålandsturism 

AB och Tourism in Skåne AB. Som partners medverkar även kommunerna Malmö, Lund och Jönköping.  

Tourism in Skåne projektleder samarbetet och syftet med detta initiativ är att samverka för att kraft-

samla resurser och uppnå synergier kring arbetet med BI inom besöksnäringen. 

 



Automatiseringen ökar 
I takt med att samhället automatiseras och specialiseras möter 

samhället två motsatta problem – arbetslöshet och brist på 

kompetens.  
 

Vartannat yrke i Sverige kan automatiseras om 

20 år, enligt en studie från Stiftelsen för Strate-

gisk Forskning. De yrken som kan automatise-

ras – kommer med största sannolikhet att auto-

matiseras. Automatisering av rutinuppgifter fri-

gör mer tid för både kvalificerat arbete och fri-

tid, vilket ger människor mer tid att spendera 

på att resa!  

Den tekniska utvecklingen av till exempel mo-

bilappar för bokning och diverse beställningar 

underlättar för kunden i sin vardag och på sin 

resa. Arbetsuppgifter inom besöksnäringen 

som automatiseras kommer istället att kräva 

personal med teknisk kompetens för att sköta 

tekniskt underhåll av t.ex. incheckningsmaski-

ner och bokningsappar. Samtidigt som många  

 

 

av dagens yrkesroller automatiseras kommer 

alltså ny kompetens att efterfrågas, och be-

söksnäringen behöver därför ständigt blicka 

framåt för att kunna säkerställa framtidens 

kompetensbehov 

Utvalda spaningar 

 VisitDenmark säger upp personal motsva-

rande 11 helårsarbeten med hänvisning till 

digitaliseringen och delningsekonomin. 

Den nya organisationen ska fokusera mer 

på digital kommunikation.   

 Robotik kan komma att ersätta yrken med 

metodiska och upprepande arbetsuppgif-

ter redan mot 2025 enligt en trendrapport 

av Kansliet för strategisk analys. 

 Uber satsar på förarlösa bilar och Expedia 

på artificiell intelligens i sin kundservice.  

http://stratresearch.se/wp-content/uploads/varannat-jobb-automatiseras.pdf
http://stratresearch.se/wp-content/uploads/varannat-jobb-automatiseras.pdf
http://www.travelnews.se/turism/visit-denmark-omorganiserar-och-sager-upp-folk/
http://www.regeringen.se/49b736/contentassets/cb06e1fb555a4c22bc6ec7dbf9449cdd/strategiska-trender-i-globalt-perspektiv---2025-en-helt-annan-varld
http://www.regeringen.se/49b736/contentassets/cb06e1fb555a4c22bc6ec7dbf9449cdd/strategiska-trender-i-globalt-perspektiv---2025-en-helt-annan-varld
https://www.tnooz.com/article/uber-driverless-volvo-taxis/
https://skift.com/2016/10/11/expedia-plans-to-use-artificial-intelligence-for-customer-service/?utm_campaign=Industry+Stories+by+Rezdy&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=35770752&_hsenc=p2ANqtz--S4juQAs_ex3SDoyzPtVTWJwZ-K9mufvW8fRgAR3IZ4cpyjYXoBcqXsLfuqzYQxEOqMfFMOfHe0dFxfmSHG9wFXjV9lCJD6gMcs-1O_a9zmdEcOK0&_hsmi=35770380
https://skift.com/2016/10/11/expedia-plans-to-use-artificial-intelligence-for-customer-service/?utm_campaign=Industry+Stories+by+Rezdy&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=35770752&_hsenc=p2ANqtz--S4juQAs_ex3SDoyzPtVTWJwZ-K9mufvW8fRgAR3IZ4cpyjYXoBcqXsLfuqzYQxEOqMfFMOfHe0dFxfmSHG9wFXjV9lCJD6gMcs-1O_a9zmdEcOK0&_hsmi=35770380


Delningsekonomin brukas av allt fler 
Ägandet blir mindre viktigt medan användningen är i fokus.  

Affärsidén för sharing economy-företag är förmedling och de-

lat ägarskap av vad som traditionellt är privat egendom.  
 

Konsumenter börjar dela, byta och handla 

sinsemellan, man ersätter slit-och-släng med 

en tanke om cirkulär konsumtion. För reseindu-

strin har delningsekonomins företag som t.ex. 

AirBnB redan fått betydelse och förväntas växa 

i marknadsandelar. Enligt revisionsbolaget PwC 

kommer delningsekonomins inkomster växa 

med ungefär 35 % varje år vilket är 10 gånger 

snabbare än övriga världsekonomins som årli-

gen förväntas växa med 3 %. Intressant nog så 

producerar delningsekonomins företag själva 

inga slutprodukter utan agerar förmedlare av 

tjänster och transaktioner mellan framför allt 

privatpersoner.  

Delningsekonomins färdsätt och boenden kan 

förändra besöksnäringens karaktär och skulle  

 

 

t.ex. kunna erbjuda produkter och tjänster i 

områden utan befintlig täckning eller där trad-

itionellt utbud inte täcker efterfrågan under 

högsäsong. Mycket pekar även på att en del av 

besökarna som använder delningsekonomiska 

tjänster under sina resor är människor som i 

andra fall inte skulle ha rest och som därför ut-

gör nya målgrupper. 

Utvalda spaningar 

 Airbnb lanserar Upplevelser, en tjänst 

som ska koppla samman besökare med 

lokala aktiviteter och guider.  

 Delade meningar om delade ekonomin 

– en artikel om utmaningar för del-

ningsekonomin i Sverige.  

 Airbnb tar inte business från OTAs 

 

http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/future-of-the-sharing-economy-in-europe-2016.html
https://skift.com/2016/11/17/airbnb-launches-trips-its-big-tours-and-activities-gamble/
http://www.expressen.se/dinapengar/delade-meningar-om-delade-ekonomin/
https://www.tnooz.com/article/airbnb-impact-online-travel-agency/
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Digitala kanaler får allt större påverkan 

på vårt resebeteende
Millennials (18-32 år) runt om i världen spenderar dagligen 

mer än sju timmar online enligt statista.com
 

Vi är i allt större utsträckning uppkopplade till 

internet på flera olika digitala kanaler och ofta 

på flera apparater samtidigt. Därför är det av 

vikt att veta vilka plattformar besökarna befin-

ner sig på eller kommer att befinna sig på i 

framtiden och hur de inspireras till att resa. 

Många besökare är så kallade Silent Travelers: 

all inspiration, planering och bokning görs via 

olika digitala kanaler vilket leder till att turist-

byråer eller andra traditionella bokningsaktö-

rer inte ens märker att dessa gäster besöker 

destinationen.  

Besöksnäringen måste vara uppmärksam på 

hur besökare inspireras till att resa för att 

 

kunna stärka sin närvaro i de rätta digitala ka-

nalerna. Destinationens digitala närvaro är av-

görande även för besökare som just nu upple-

ver destinationen och som fortsätter söka in-

spiration och information på plats.   

Utvalda spaningar 

 Google ändrar fokus - Google har tidi-
gare agerat som en search engine. Nu 
ser de sig som en answer engine. 

 Ja, det är video som gäller. På Fa-
cebook får videos sju gånger så många 
delningar jämfört med länkar.  

 Användandet av meddelande-appar 
för att dela med sig reseminnen ökar.  

https://www.statista.com/statistics/416850/average-duration-of-internet-use-age-device/
https://skift.com/2016/11/07/googles-head-of-travel-were-becoming-an-answer-engine-for-travelers/?utm_campaign=Daily+Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=37501816&_hsenc=p2ANqtz-8gVEpbexQTxeC1sq4sD4hdP1l7xAQ_QHzmZSH3XxkkzqS0LMJIzvNrb60CDkDwSz_XPxqH3vPiBukWHj-NPeYyTpk8DQ&_hsmi=37501816
http://digiday.com/publishers/publishers-facebook-videos-shared-7-times-links/
http://www.hospitalitynet.org/news/4076289.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Hospitality%20Net%20360%20Friday%20|%20May%2027&utm_campaign=Hospitality%20Net%20360%20Friday%20|%20May%2027
http://www.hospitalitynet.org/news/4076289.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Hospitality%20Net%20360%20Friday%20|%20May%2027&utm_campaign=Hospitality%20Net%20360%20Friday%20|%20May%2027


 
Allt fler bokar via globala OTAs 

Globala jättar som Expediagruppen och Priceline med bl.a. 

booking.com tar allt större marknadsandelar världen över 
 

OTA (Online Travel Agency) är bokningsplatt-

formar online som tillhandahåller bokning av 

resa, boende och aktiviteter. De är idag det 

vanligaste sättet att boka sin resa och sidorna 

ökar i antalet bokningar. Kunden söker numera 

ofta inspiration helt utanför de lokala informat-

ions- och bokningsplattformarna och genomför 

affären hos OTAs.  

Det finns givetvis besökare som väljer att boka 

direkt hos leverantören vilket fungerar bra för 

de större aktörerna som exempelvis kan er-

bjuda lojalitetsbonus för att dra trafik till sin 

egen hemsida. Det är relativt få besökare som 

bokar via destinationers egna bokningssystem.  

För att besöksnäringen i södra Sverige ska 

kunna konkurrera med andra destinationer i 

världen bör så mycket som möjligt av utbudet 

vara bokningsbart på de största sidorna. Ju fler 

aktörer från näringen som tillgängliggör sig on-

line på de rätta plattformarna, desto större 

möjlighet har destinationerna i södra Sverige 

att visa upp sitt fantastiska utbud.   

Utvalda spaningar 

 Två globala jättar? – Priceline och Ex-

pedia köper eller sluter avtal med sina 

konkurrenter 

 Googles egna reseplanerare Trips en 

framtida konkurrent? 

 Har OTAs stött på problem? Visita 

stämmer Booking.com för konkurrens-

hämmande avtalsvillkor eftersom ho-

tellen inte längre får marknadsföra 

lägre priser på sina egna hemsidor än 

de på booking.com.

http://www.economist.com/blogs/gulliver/2015/10/online-travel-firms
https://www.tnooz.com/article/why-google-woke-up-and-smelt-the-travel-coffee/
http://eventeffect.se/branschorganisationen-stammer-booking-com/


Internationella reseströmmar 
blir allt fler 

En kraftigt växande global medelklass innebär att allt fler reser 

utomlands. 
 

2030 förväntas närmare fem miljarder männi-

skor tillhöra inkomstgruppen medelklass, jäm-

fört med strax under två miljarder människor 

2010. Utvecklingen drivs av att länder som Kina 

och Indien genomgår en ekonomisk revolution. 

Detta innebär en enorm förändring i köpkraft 

för en stor del av jordens befolkning vilket i sin 

tur kommer innebära att allt fler reser. Fortsatt 

globalisering och visumsliberaliseringar under-

lättar också för utvecklingen. 

Även människor från traditionellt köpstarka 

marknader reser mer vilket stärker trenden. 

Med få undantag har antalet internationella  

 

 

 

resenärer ökat varje år - i ett antal decennier. 

UNWTO förutspår att trenden med ökande an-

tal internationella resenärer kommer att fort-

sätta i allt högre takt mot 2030.  I framtiden 

kommer det vara ännu viktigare att besöksnä-

ringens aktörer i södra Sverige är export-

mogna!   

Utvalda spaningar 

 Kina överlägset största turistnationen - 

Turister från Kina spenderar ungefär 

lika mycket på utlandsresor som alla 

turister från USA, Tyskland, Storbritan-

nien och Frankrike tillsammans. 

 Kastrup och Swedavia satte passage-

rarrekord 2016 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145
http://media.unwto.org/content/infographics
http://www.travelnews.se/flyg/kastrup-satte-nytt-passagerarrekord/
http://www.travelnews.se/flyg/flyget-slar-nya-passagerarrekord/
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Hållbarhet får en allt större påverkan på 

vårt resebeteende 
Hållbarhet är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor och stän-

digt aktuell vilket gör att många försöker vara medvetna under 

sitt resande. 
 

Hållbarhet i alla aspekter - social, ekonomisk 

och ekologisk - påverkar i allt högre grad vårt 

resebeteende. Men vad innebär det egentligen 

att leva eller att resa hållbart? Det finns ingen 

entydig definition av hållbarhet men allt fler 

människor blir intresserade av att leva och kon-

sumera hållbart. Marknadssegmentet LOHAS 

(Lifestyle Of Health And Sustainability) är en 

tydlig manifestering av trenden där fokus ligger 

på att leva etiskt och hållbart, exempelvis ge-

nom att konsumera lokalproducerad mat från 

ett företag som tar ansvar i samhället.  

Det finns en ökad efterfrågan på etiska och mil-

jömärkta produkter hos en stor andel av de po-

tentiella besökarna. Besöksnäringen i södra  

 

Sverige bör ta täten och vara ledande i utveckl-

ingen av hållbara destinationer och produkter 

för att tillgodose efterfrågan och för att bidra 

till en bättre värld. 

Utvalda spaningar 

 Sustainability walk – Man kan gå på 

guidad vandringstur på universitetet i 

Vancouver för att se hur de arbetat 

med hållbarhet.  

 Charterbolag är duktiga på att mark-

nadsföra det hållbara - Bland annat  

TUI och Ving satsar på att kommuni-

cera sitt hållbarhetsarbete 

https://sustain.ubc.ca/campus-initiatives/green-buildings/green-building-tours
http://www.travelnews.se/arrangor/tui-satsar-pa-en-gron-fredag/
http://hallbartresande.ving.se/

