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Vilka omvärldsförändringar påverkar besöksnäringen 

i södra Sverige mot år 2025? 
 



Framtidsspaningar 2019 
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 och stundtals i brödtexten finns en hyper-

länk 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. 

 

 
 

 

 

 

 



Teknikrevolutionen kan skapa helt nya 

upplevelser 
Vi är i begynnelsen av ett tekniskt skifte som kommer att för-

ändra samhället i grunden. 
 

Den teknologiska utvecklingen går allt snabbare och nya barriärer bryts varje dag. Det finns en 

enorm potential för besöksnäringen att förstärka upplevelser och marknadsföra produkter 

med nya tekniska lösningar. Men hypen kring teknologier som VR och AR har lagt sig lite under 

året som gått och det kan dröja ett par år innan vi får se färdiga produkter på hyllorna som 

konsumenterna flockas kring.  

AI (artificiell intelligens) är ordet på allas läppar just nu och en hel del utveckling har faktiskt 

skett den senaste tiden i en uppsjö av branscher. Vi har väl alla hört om de självkörande bilarna 

som kommer sköta i princip all transport eller den personliga assistenten som hanterar ens 

bokningar och planerar ett schema för dagen. Det kanske fortfarande känns som en sci-fi dröm 

men utvecklingen går snabbt framåt. I USA körs redan förarlösa bilar i utvalda städer (läs mer) 

och Google släppte under året en demo på en digital assistent som kan boka frisörstid per 

telefon. Se om du kan urskilja vem som är en AI-robot och vem som är människa! (se vide-

oklippet).  

https://www.popsci.com/self-driving-cars-cities-usa#page-6
https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM
https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM


Ansiktsigenkänning och röststyrning är nygamla tekniker som nu mognat och är inbyggda i vår 

vardagsteknik. De stora teknikjättarna har en efter en lanserat sin egen hemassistent och cirka 

100 miljoner exemplar tros ha installerats världen över bara under 2018 (läs mer). Amazons 

vice VD berättar till exempel att man siktar mot att alla möjliga smarta apparater ska vara 

uppkopplade mot hemassistenten Alexa och att man i förlängningen ska kunna prata med sin 

digitala kompis vart man än är (läs mer här och här). Vad kan det tänkas ha för påverkan på 

samhället i stort och besöksnäringen speciellt? 

Det är egentligen bara en tidsfråga innan alla moderna hushåll och arbetsplatser är samman-

kopplade via IoT-enheter (Internet of Things) som kommunicerar med varandra och förenklar 

vardagen. Tänk dig att du vaknar på morgonen och kaffet är nybryggt eftersom din väckar-

klocka sagt till bryggaren att det snart är dags och att den samtidigt sagt till motorvärmaren 

till bilen att sättas på eftersom du snart ska köra till jobbet. För dig som sysslar med boende-

uthyrning kan utvecklingen inom detta område vara extra viktig att hålla koll på!  

Kommer besökaren inte nöja sig med mindre än vad man är van vid hemmavid eller blir se-

mestern i södra Sverige en flykt från den ständigt uppkopplade vardagen? Frågorna är många 

men klart är att investeringar och kompetensutveckling kommer att vara avgörande.  

Utvalda spaningar  

 Superdator tar fram rom som blir en marknadsföringskampanj för Karibien – och en 

del andra exempel på AI-driven innovation i besöksnäringen från varmare breddgra-

der.  

 AI inte så utbrett som man kan tro (...än) – I the Economist podcast diskuterar man att 

tekniken har enorm potential men att vi inte riktigt är där än.  

 PwC spanar mot AI och hur man kan använda det – Av de listade branscherna är be-

söksnäringen sämst använda data som beslutsstöd just nu men AI kan förändra det.    

 

Tankeväckande frågor 

Vilka är de ’lågt hängande frukterna’ när det gäller omställning mot ny teknik i din vardag? 

Vad kan din verksamhet göra för att förbereda er för en allt snabbare teknologisk utveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wired.com/story/voice-assistants-ambient-computing/
https://clearbridgemobile.com/7-key-predictions-for-the-future-of-voice-assistants-and-ai/
https://www.wired.co.uk/article/amazon-alexa-jeff-bezos-worlds-biggest-company
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/how-the-internet-of-things-has-evolved-over-the-last-50-years
https://hughriley.org/2017/07/14/enhancing-caribbean-tourism-with-artificial-intelligence/
https://itunes.apple.com/se/podcast/the-economist-radio-all-audio/id151230264?mt=2&amp;i=1000419143923
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tecnologia/assets/ai-predictions-2018.pdf


 

 

Semestrandet som en del av det person-

liga varumärket 
 

Resandet är en del av vår image och fungerar som en status-

markör. Vi ser på och tolkar varandra olika beroende på hur 

man väljer att semestra.  
 

Att ha rest mycket har länge varit en statusmarkör men varumärkesperspektivet har förstärks 

av att vi ständigt är uppkopplade och i princip har dygnet-runt tillgång till våra vänners fotoal-

bum. Vi står gärna ut bland vänner och bekanta med att ha besökt de häftigaste destination-

erna och söker allt mer efter den genuina lokala upplevelsen och en historia att ta med hem. 

Vi berättar gärna om de pittoreska eller storslagna platser vi besökt och njuter när vår omgiv-

ning förundras över våra äventyr. De personer vi missar att berätta för om våra resor kan istäl-

let följa allt på sociala medier där vi gärna delar med oss av semesterbilder eller uppdateringar. 

Bokningsaktören Trekksofts turoperatörer upplever en stark ökad efterfrågan på unika skräd-

darsydda upplevelser, framförallt från kunder i åldrarna 25-35.  

https://www.trekksoft.com/en/academy/ebooks/travel-trends-2019


Aktiviteter och rundvandringar med hållbarhetsfokus är en stark trend och är bland de mest 

efterfrågade aktiviteterna enligt TrekkSofts. Utöver detta är det lokala och genuina fortsatt 

starka drivkrafter när man väljer upplevelse. Tillväxten på aktivitetsplattformar som Viator och 

Airbnb Experiences är ännu ett bevis på att mer personliga upplevelser är starkt efterfrågade.  

Utvalda spaningar 

 Amadeus spanar mot 2019 – skräddarsytt är framtiden  

 Co:Living – Ett nytt sätt att resa på? 

 Aningslösa Influencers – omedvetet flygande  

Tankeväckande frågor 

Vad kan du erbjuda en kund som vill uppleva något unikt? 

Vilken är historien man tar med sig efter att ha varit kund hos dig? 

  

https://amadeus.com/en/insights/blog/travel-trends-for-2019
http://www.besoksliv.se/blogg/anders-johansson/co-living-konkurrerar-med-hotellen/
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2019/02/instagramkontot-som-exploderade-kritiserar-influencers-flygvanor


 

Automatiseringen stundar  
Alla yrken som kan automatiseras, kommer att automatiseras. 

Den tekniska revolutionen kommer att påverka dig med. 

Exakt hur den tekniska utvecklingen kommer att se ut är oerhört svår att förutspå men vi vet 

att förändringen sker exponentiellt i en rasande fart. World Economic Forum talar om den stun-

dande fjärde industriella revolutionen som kommer göra det digitala till det normala och 

sudda ut gränsen mellan människa och maskin. För besöksnäringen kan detta få enorma kon-

sekvenser. Artificiell intelligens har potentialen att ta över stora delar av kundkontakten och 

robotiserade maskiner skulle kunna utföra många av de mindre komplicerade rutinarbetsupp-

gifter som är vanliga i besöksnäringen. Trender pekar på att mellan 10 – 50 % av alla jobb i länder 

med utvecklad ekonomi skulle kunna ersättas med en automatiserad lösning på sikt. Kairos 

Future har på uppdrag av BFUF kikat på framtidens kompetensbehov inom besöksnäringen och 

kommer bland annat fram till att de traditionella branschjobben kommer att minska mot 2030 

och att lågutbildade samt ungdomar ligger i störst farozon. Kairos sammanvägda prognos för 

automatiseringsgraden för befintliga jobben ligger i spannet 25-60 %. En svår omställning för 

många vars yrkesroller automatiseras är att vänta. Men det är också viktigt att komma ihåg 

att skiftet innebär att människor istället kan utföra mer komplicerade och kvalificerade sysslor 

och att det kommer att finnas ett behov av nya arbetsuppgifter och yrken.  

https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0
https://www.weforum.org/agenda/2017/09/so-how-does-ai-actually-work-these-videos-by-facebook-experts-explain-everything
https://www.politico.eu/article/how-robots-will-break-politics/
https://bfuf.se/wp-content/uploads/2018/06/BFUF_rapport_8_Tillvaxtbransch_i_forandring_sammanfattning-1.pdf
https://bfuf.se/wp-content/uploads/2018/06/BFUF_rapport_8_Tillvaxtbransch_i_forandring_sammanfattning-1.pdf


Ser man till transportindustrin så är de självkörande fordonen på väg att bli så bra att de kan 

lanseras på bred front, vilket skulle kunna revolutionera sättet vi förflyttar oss på. Det är inte 

helt självklart när eller ens om vi kommer att få ett automatiserat transportflöde men det är värt 

att tänka på hur det scenariot skulle påverka besöksnäringen.  

Alla jobb kommer alltså inte att försvinna. Personlig service skulle till exempel i framtiden 

kunna bli en tjänst som förknippas med lyx istället för att vara en självklarhet, om det inte 

redan är så. Det kommer ju alltid att behövas en människa som får komma till undsättning när 

maskinerna krånglar. 

Utvalda spaningar 

 The no-collar workforce – Deloitte spanar mot hur människa och maskin kan verka i symbios 

 Genombrott för flygande bilar? 

Tankeväckande frågor 

Hur ser din personalstyrka ut år 2025?  

Vad i din vardag kan automatiseras och frigöra tid för annat? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/robot-taxis-mobility-electric-cars
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/transports-future-is-integrated-how-do-we-get-from-here-to-there
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/tech-trends/2018/no-collar-workforce.html
https://lilium.com/


Det digitala är det nya normala. 

Digitala kanaler styr i allt högre grad vårt resebeteende.  
Silent Travelers bokar inte sin resa på resebyrån och de går inte runt med den stora turistkar-

tan på stan. De smälter in i omgivningen och sköter sin resa på egen hand via de digitala platt-

formarna. Resan bokas online på Booking.com eller Airbnb och när det gäller val av restaurang 

kollar de Tripadvisor eller Yelp. Söker de efter mysiga inomhusaktiviteter kollar de kanske på 

Google Trips och om de vill hitta på någon aktivitet så använder de Viator. Kort sagt, syns du 

inte i rätt kanaler så existerar du inte för denna målgrupp! Och man kan tänka sig att WeChats 

koncept sprider sig till resten av världen och då blir det viktigare för alla att kommunicera digi-

talt.  

Besöksnäringen måste vara uppmärksam på hur besökarens väg från inspiration till köp ser ut 

för att kunna stärka sin närvaro med rätt budskap i rätt digitala kanaler. Aktörernas digitala 

närvaro är även helt avgörande för besökare på plats som snabbt vill få tillgång till information, 

oavsett var de befinner sig och vilken tid på dygnet det är.   

Möjligheterna att nå potentiella kunder har aldrig varit större än vad de är idag och kommu-

nikationsbarriärerna blir allt färre. Trots den stora betydelsen av digital närvaro så utgör fort-

farande analog information en stor del av kommunikation för besöksnäringen och för en del 

besökare. I rapporten Schweden Schweden kikar forskare från Lund på uppdrag av BFUF på hur 

tyskar föredrar att inhämta information och konstaterar att man fortfarande är förhållandevis 

https://www.youtube.com/watch?v=VAesMQ6VtK8
https://www.youtube.com/watch?v=VAesMQ6VtK8
https://bfuf.se/wp-content/uploads/2018/09/BFUF_rapport_9_Schweden_Schweden.pdf


analoga, men hur ser det på lång sikt? Hur kommunicerar vi med morgondagens ”digital na-

tive”-besökare som sköter det mesta av sina dagliga sysslor online? Troligtvis inte genom fy-

siska turistbyråer, papperskataloger eller annonser i lokaltidningen.  

Utvalda spaningar 

 ThinkwithGoogle spanar mot Youtube som reseverktyg 

 Omfattande temp på Internetanvändningen nu och spaningar framåt – Bland annat att real-

tidskommunikation online mellan företag och kunder ökar snabbt 

Tankeväckande frågor 

Behöver du ha en egen hemsida år 2025?  

Vilka kanaler tror du kommer vara relevanta i framtiden? Är det samma kanaler som idag?  

 

  

https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/video/october-youtube-trends/?utm_source=newsletter&amp;utm_campaign=20181102-twg-US-content-alert&amp;utm_team=twg-us&amp;utm_medium=email-d
https://www.recode.net/2018/5/30/17385116/mary-meeker-slides-internet-trends-code-conference-2018


 

Att dela är det nya svarta 
Delningsekonomin påverkar i allra högsta grad resebranschen 

Delningsekonomin har på allvar slagit sig in i besöksnäringen och väckt stor uppmärksamhet. 

Det traditionella enskilda ägandet utmanas av idén om ett gemensamt ägande och peer-to-

peer-uthyrning, istället för säljare och köpare har du leverantörer och användare och istället 

för ägarskap så köper du tillgång. Delningsekonomin kan tänkas locka fler att resa eftersom 

det kan vara billigare och/eller mer hållbart.  

Flaggskeppsföretaget Airbnb ökar dagligen antalet listningar världen över och prognoserna 

ser generellt starka ut, PwC talar om en tjugo gånger så stor omsättning mot 2025 för den sam-

lade delningsekonomin till en förväntat omsättning på 570 miljarder euro. Men de samhälle-

liga institutionerna har svårt att hänga med i tillväxttakten och har svårt att förhålla sig till 

inkomster som tjänats på uthyrning och delning; var sätter man egentligen gränsen och hur 

kontrollerar man? The Baker Institute i USA har spånat på förhållningssätt till branschen och 

föreslår både förenkling och hårdare tag i beskattningsfrågor.  Ur ett besöksnäringsperspektiv 

kan man fråga sig hur man ska förhålla sig till det utspädda värdskapet som förflyttas från 

proffs till privatpersoner. 

Om vi uppehåller oss vid besöksnäringsperspektivet är det även intressant att följa om, och i 

så fall hur, företag som Airbnb konkurrerar med den traditionella boendeuthyrningssektorn 

och hur kundpreferenserna kommer att utvecklas. Det är ett faktum att delningsekonomin är 

här för att stanna, på gott och ont, och kanske är det så att de som arbetar med destinationer 

https://press.pwc.com/News-releases/europe-s-five-key-sharing-economy-sectors-could-deliver--570-billion-by-2025/s/45858e92-e1a7-4466-a011-a7f6b9bb488f


behöver bredda sitt perspektiv och söka samarbete med delningsekonomin för att kunna er-

bjuda ett diversifierat utbud och täcka ”vita fläckar” på destinationen i ett försök att kunna 

konkurrera i en allt mer globaliserad värld. Men den storskalig privat uthyrningsverksamhet är 

inte oproblematisk och ett flertal initiativ för att hejda utvecklingen har startat. En väldigt kon-

kret påföljd av den växande delningsekonomin är försvagandet av offentlig statistik på grund 

av brister och oklarheter i inrapporteringsskyldighet. Hur ska traditionella boendeanlägg-

ningar benchmarka sig mot konkurrenter i delningsekonomin och hur ska de regionala turist-

organisationerna kunna leverera beslutsunderlag om inkvarteringsstatistiken inte fångar upp 

peer-to-peer-uthyrning?  

Utvalda spaningar 

 Airbnbs produktkatalog Upplevelser växer stadigt och ska etableras på allt fler marknader de 

kommande åren. Sverige har en del upplevelser uppe redan! 

 World Economic Forum granskar delningsekonomin kritiskt 

 UNWTO hyllar Airbnb som en lösning för hållbar turism  

Tankeväckande frågor 

Hur kan man arbeta med delningsekonomin för att bredda utbudet och förhöja upplevelsen? 

Är delningsekonomin ett hot eller en möjlighet för din verksamhet?

 

https://circulatenews.org/2016/08/what-does-the-sharing-economy-mean-for-a-circular-economy/
https://circulatenews.org/2016/08/what-does-the-sharing-economy-mean-for-a-circular-economy/
https://fairbnb.coop/#manifesto
https://www.phocuswire.com/Airbnb-Experiences-growth
https://www.airbnb.se/s/Sverige/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences&query=Sverige&place_id=ChIJ8fA1bTmyXEYRYm-tjaLruCI
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/does-the-sharing-economy-truly-know-how-to-share/
https://www.tnooz.com/article/airbnb-gets-the-unwto-seal-of-approval-for-its-sustainable-tourism-potential/

