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Indien förväntas bli den näst största resenationen i världen under 2020,  

med 50 miljoner resenärer årligen. Tack vare detta kommer antalet indiska  

resenärer som besöker Skandinavien att öka. 

Den här guiden ger dig djupare kunskap kring de indiska resenärerna, och hjälper 

dig att få ut så mycket som möjligt av den här växande affärsmöjligheten. 

En stor möjlighet för  
Greater Copenhagen
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BEFOLKNING:
1,339 MILJARDER

TIDSZON

SOMMARTID 
 +6.30

+5.30

1. NEW DELHI  
Huvudstad

2. MUMBAI (BOMBAY) 
Största staden

3. BANGALORE 
”Trädgårdsstaden”

4. CHENNAI 
Nya Madras

TALAR ENGELSKA
125 MILJONER

HELLO!

TWO TICKETS 
PLEASE

1
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INDIERS INTRESSE FÖR 
ATT RESA PÅ VINTERN

GENOMSNITTLIG 
ÅLDER           ÅR

32

INDIEN FÖRVÄNTAS BLI DEN NÄST STÖRSTA  
RESENATIONEN I VÄRLDEN UNDER 2020,  
MED 50 MILJONER RESENÄRER ÅRLIGEN 

ÄR VEGETARIANER

THANKS
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Målgrupper
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Välbärgade familjer
MÅLGRUPP #1

I takt med att Indiens ekonomi växer ökar också antalet 
välbärgade familjer. De är i regel inte priskänsliga, så länge 

du förstår och kan tillgodose deras behov. 
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Fokus på 
barnvänliga 
aktiviteter 



Snabba fakta om  
välbärgade familjer 

Är inte priskänsliga

Detaljer är viktiga, de vill inte  
kompromissa med kvaliteten

Fokus på barnvänliga aktiviteter

Reser med den 
närmaste familjen

Vill utforska Europa  
på egen hand
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Millennials
Kusiner, kollegor eller vänner från studietiden –  
millennials reser ofta i homogena grupper med  
personer i liknande livssituation och  
socioekonomiska status.
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MÅLGRUPP #2

Personer som är 
födda i början av 
1980-talet fram  

till mitten av 
1990-talet



Snabba fakta  
om millennials 

Reser i homogena grupper  
om 6–10 personer 
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Söker upplevelser som  
föräldrarna inte tillåter

Tillhör i regel övre medelklass

Gillar att festa,  
shoppa och umgås



Grupper med  
enbart kvinnor
Resegrupper med enbart kvinnor är en starkt växande 
trend i Indien och är en följd av den aktuella debatten  
om kvinnlig frigörelse.
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MÅLGRUPP #3

De känner sig  
fria att klä sig, 
äta och göra 

som de vill 



Snabba fakta om grupper 
med enbart kvinnor
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Skandinavien är ett populärt 
resmål tack vare den säkerhet 

och jämställdhet som finns här

Känner sig fria att klä sig,  
äta och göra som de vill

Stora resebyråer ser potentialen  
i resor för kvinnor och erbjuder 
det ofta i sitt standardutbud

Stannar gärna ute sent på  
kvällarna, klädda som de vill  

utan att känna skam eller rädsla

Kvinnorna skiljer sig åt i ålder  
och bakgrund, och reser ofta  
tillsammans mer än en gång



Firande resenärer
Bröllop, födelsedagar, förlovningar. Allt fler indier reser 
för att fira något.

MÅLGRUPP #4
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Fokus på 
romantiska 
upplevelser



Snabba fakta om 
firande resenärer

Bröllopsresor, bröllopsdagar,  
födelsedagar och ”babymoons”

Föredrar bekvämlighet och lyx,  
priset är mindre viktigt 

Fokus på romantiska upplevelser Resebyråer i Indien  
erbjuder VIP-tjänster och  

skräddarsydda upplevelser
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Generation Z
En ”game changer” bland indiska resenärer. En välinformerad 
målgrupp som börjar bli vuxen, och som är redo för  
okonventionella reseupplevelser. 

MÅLGRUPP #5

Personer som  
är födda i mitten 

av 1990-talet 
fram till mitten 
av 2000-talet



Snabba fakta om  
Generation Z
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DIY

Vill hitta ett eget  
sätt att resa, istället  
för färdiga paketresor

Letar efter Instagram- 
vänliga, icke-turistiska 
platser att besöka

Öppna för lokal mat  
och dryck

Har en ”gör det själv”-mentalitet,  
kräver ingen gratis service

Bor gärna på  
vandrarhem  
eller Airbnb

Stannar i regel 
längre per resmål 
(3-5 nätter) och är 
ointresserade av 
klassisk sight-seeing 
för turister 

Många har studerat utomlands och anser 
sig jämlika med andra världsresenärer



Resmönster &  
hur man väljer resmål
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Resmålet är inte  
Danmark eller  

Sverige, utan hela 
Skandinavien

Resmönster
& reslängd
Den nya typen av mer avancerade fritidsresenärer reser 
ofta flera gånger om året.



Många tar en lång  
semester (2-3 veckor)  
någon gång mellan  
april och juni

Har ofta en  
måste-se-lista som  
inkluderar historisk  

arkitektur

Resan går inte bara till Danmark  
eller Sverige utan till hela Skandinavien, 
som anses vara ett exotiskt resmål

Kortare resor runt högtiden 
Diwali i oktober, samt kring jul
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Indiers mentala  
karta över Europa
Tack vare att det finns Schengenvisum, ses Europa 
som en ”flerlandsdestination”. De skandinaviska  
länderna ses som ett och samma resmål. 

RESMÅL MAN MÅSTE UPPLEVA  
– VÄSTEUROPA

• Schweiz anses vara sevärt  
(pga. Bollywood)

• Nära släktskap med London historiskt

• Paris anses vara ett måste 

• Spanien, Rom och Amsterdam  
är uppstickare

:a gången

OKONVENTIONELLA RESMÅL  
– SKANDINAVIEN

• Anses som ett dyrt och  
avancerat resmål

• Bara för dem som redan sett  
det mesta av Europa

• Ses som en hel region,  
inte separata länder

:e gången

DET ALTERNATIVA ÖSTEUROPA

• Mycket för pengarna

• Kroatien är väldigt populärt  
just nu (tack vare Game of Thrones)

:a gången
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Generation Z väljer 
annorlunda resmål
Många i Generation Z har redan som barn rest mycket  
utomlands vilket gör dem till en speciellt intressant  
målgrupp för skandinaviska destinationer. 

London, Paris  
och Schweiz är  
för nybörjare



Generation Z

Har redan besökt  
London, Paris  
och Schweiz

Väljer helst Östeuropa  
eller Skandinavien

Är självsäkra, testar gärna nya saker  
och söker lokala upplevelser

Väljer ut flera resmål och  
stannar längre på varje
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Triggers & barriärer
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Göra-upplevelser
De mer erfarna resenärerna som kommer till Skandinavien 
är ute efter upplevelser som känns autentiska och lokala. 
Upplevelserna måste vara inspirerande och Instagram- 
vänliga, med fokus på att göra något snarare än att  
bara titta på saker.  

TRIGGER #1

Trötta på slott, museer och  
historiska monument

Skandinavien är dyrt, så man letar  
efter väldigt speciella upplevelser

Vill ha action på agendan,  
inte passiv avkoppling 
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Aktiviteter  
som tilltalar

Utforska vad Danmark och Sverige är kända  
för, t ex de lokala matupplevelserna, traditioner 
och att få plocka svamp och bär i naturen 

Uppleva den lokala livsstilen, gärna  
tillsammans med lokalbefolkningen: 

    •   Cykeltur i staden 
    •   Gemensamma måltidsupplevelser
    •   Nattliv 

Upplevelser på vatten – tur på vikingaskepp,  
GoBoats, paddling etc. 



Det okända
Ju mindre möjlighet man har att uppleva något i  
hemlandet, desto mer lockande blir det. Indier vill  
kunna berätta om ovanliga upplevelser från sin resa.

Exempel på saker som kan tänkas vara exotiska  
och spännande att uppleva:

TRIGGER #2
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Skandinavisk design  
(bra tema för guidad tur)

1

Svensk fika, 
danska bakverk

3

Mejeriproduktion –  
låt dem se och smaka de  
lokalt producerade ostarna  
(bra tema för guidad tur)

4

Ny nordisk mat, 
speciellt vegetarisk 5

Intresserade av  
TV-serier i Nordic noir- 
genren, via Netflix  
(bra tema för guidad tur)

6

Barnvänliga aktiviteter – 
lekplatser, skateparker 

och djurparker 

7

Midsommar –  
långa ljusa dagar8

Inställningen till 
jämställdhet är  
tilltalande, speciellt  
för indiska kvinnor 
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Mat
BARRIÄR #1

Upp till 50% av indierna 
är vegetarianer eller  
veganer 

Fläsk- och nötkött är 
ovanligt även bland 
köttätande indier

De yngre målgrupperna 
använder appar för  
att hitta vegetariska 
restauranger

Stor möjlighet att övervinna 
barriären genom att erbjuda 
kartor som visar vegetariska 
restauranger 

Utmaningar kring mat är ett 
av de vanligaste skälen till 
att välja paketresor

Många äter inte rotfrukter, 
dvs. inga maträtter med lök, 
vitlök, potatis eller morötter
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Service
BARRIÄR #2

Indier förstår att den skandinaviska mentaliteten  
skiljer sig från deras. Men ibland uppfattar de 
tyvärr skandinavernas reserverade bemötande  
och brist på service som rasism. 
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Indier är vana vid en mycket  
hög grad av service och blir därför förvånade  
över den skandinaviska avsaknaden av detta 

De flesta har hemhjälp med städning, matlagning etc. 

Det indiska mottot lyder: ”Gästen är gud”



Hotell & transport
BARRIÄR #3
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HOTELL

Indiska familjer gillar inte att dela upp sig, 
och därför kan antalet bäddar per rum  
vara en utmaning 

Föredrar taxi för att hamna rätt,  
men chockas av de höga priserna

Många är ovana vid  
att åka kollektivt

Ber oftast om ett enda rum, inte för att  
spara pengar utan för att få bo tillsammans

Erbjudanden om familjerum, eller i alla fall 
rum bredvid varandra, är nödvändigt TAXI



Prutning på priset
BARRIÄR #4
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Personligt välkomnande 
på flygplatsen och hjälp 
att komma på tågetWelcome!

Förhandling om priset är en av de mest utmärkande  
kulturella skillnaderna mellan indier och skandinaver.  
Genom att känna till detta, kan du undvika svårigheter 
som kan uppstå i förhandlingssituationer.

• Indier förväntar sig att alla köpsituationer  
innehåller minst en förhandlingsrunda

• De förstår inte att skandinaverna känner sig  
obekväma i de här situationerna

Hjälpa dem att 
förstå lokala seder och 

kulturella skillnader
Masala chai-te och  

snabbnudlar på  
hotellrummet

Lista på vegetariska  
restauranger

Indisk frukosträtt på 
hotellet, t ex Parathas

Skapa en välkomnande och  
positiv upplevelse genom att  
erbjuda saker som:



Resebyråernas roll  
& framtida paketresor
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Resebyråernas  
roll förändras 

Avancerade indiska resenärer ifrågasätter  
resebyråernas roll 

Ett skifte i hur man bokar sin resa – från att förlita  
sig på resebyråer till ”gör det själv”-mentalitet

Många ifrågasätter lokala resebyråers förmåga  
att skapa en optimal upplevelse
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Idag är alla 
sin egen resebyrå – 
internet och appar 

finns alltid tillhands

Förpaketerade resor 
är för nybörjare



Avancerade resenärer vill ha  
en ny hybrid av olika tjänster,  
en blandning av ”gör det själv” 
och färdiga resepaket

Vem som helst kan sätta ihop en egen resa i  
stora drag, men resebyråernas expertis kring  
detaljer ger värde åt resenärerna:
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Att blanda och matcha olika upplevelser 
och önskemål av specialanpassade 
tjänster för mindre grupper kommer 
sannolikt att öka

De som sätter ihop sin egen resa kan  
känna oro över att missa lokala upplevelser

Resebyrån kan säkerställa att inga viktiga 
resmål missas och kan optimera resvägen 

Resebyrån förväntas kunna förhandla fram 
ett bättre pris än vad man själv kan göra

FoMo

RESEBYRÅN



Från förpaketerat  
till skräddarsytt
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Det handlar om 
att kunna tillhandahålla 

autentiska lokala 
upplevelser, och undvika 

turistfällorna

Den nya indiska resenären söker resebyråer som är experter 
på resmålet och kan sätta ihop ett unikt program med  
de bästa erbjudandena.

Vill ha många upplevelser att välja mellan 

Man vill ha expertis kring detaljer och  
någon som kan leverera bortom en enkel  
Google-sökning

Det handlar om att kunna tillhandahålla  
autentiska lokala upplevelser, och  
undvika turistfällorna



Hur vi kan skapa  
attraktiva paketresor
Paketresor med flera destinationer kommer att vara  
mest attraktiva. 

• Paket med både Danmark och Sverige kommer därför  
att fungera väl

• En blandning av upplevelser i staden och i naturen  
skulle tilltala den indiska resenären

Exempel på attraktiva upplevelser:

#1
MIDSOMMAR/
SANKT HANS

#2
VINTER/JUL

#3
NYÅRSAFTON

33



Det finns goda möjligheter att lyfta upp Midsommar/
Sankt Hans, eftersom det sammanfaller med den 
bästa tiden på året för indier att resa på.

Ökat intresse för att resa till  
lokala festivaler – att ta del av  
vad lokalbefolkningen gör och  
uppleva något autentiskt

Långa dagar och ljusa nätter  
ger mervärde – mer tid till  
att göra saker 

Paket som fokuserar på Midsommar/Sankt Hans 
kan också uppmärksamma de hittills outforskade 
vita stränderna i Danmark och Sverige

#1
MIDSOMMAR/
SANKT HANS
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Resor på vintern kommer sannolikt att öka  
eftersom indier tycker att kylan är exotisk.  
Några saker som kan vara intressanta är:

Julmarknader

Julgranar

Julskyltning och dekoration

Glögg och marsipan

Skridskor

#2
VINTER/JUL
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De danska och svenska traditionerna av  
stort firande på nyårsafton kan också  
skapa intresse. 

Representerar en autentisk lokal 
upplevelse (indier firar inte ett 
nytt kalenderår så här)

#3
NYÅRSAFTON
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Sammanfattning
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Tysta – låg tolerans för oljud

Samtal har ett syfte

Inget småprat

Högljudda – hög tolerans för oljud

Samtal behöver inte ha ett syfte, bara glädje

Älskar att småprata med vem som helst 

”Kan själv”-mentalitet (söker inte råd)

Förlitar sig på sina egna beslut

Blir frustrerade av ad hoc-lösningar

Söker råd hos andra

Tar gärna rekommendationer

Tar lätt på ad hoc-lösningar 

Ett nej betyder nej

Regler ska följas 

Strikta tidsregler

Prutning på priset ogillas

Disciplinerat kösystem

Ett nej betyder kanske

Alla regler har undantag

Flexibel inställning till tid

Prutning är ett måste

Flockmentalitet

38

Kulturella skillnader



I korthet

3339

• Skräddarsydda event

• Finkultur (opera, balett)

• Designturer

• Ny nordisk mat, inklusive vegetariska 
alternativ

Firande resenärer 

• GoBoats / paddling (lagom stora äventyr)

• Mat (lokal och indisk)

• Enkel shopping (presenter och souvenirer)

• Utbildande resor  
(design, kultur, kläder och möbler)

• Naturupplevelser 

• Kunskap om jämställdhet i det  
skandinaviska samhället

Grupper med  
enbart kvinnor

• Hotell med cyklar

• Familjevänliga ”Insta-moments”  
med barnen 

• Barnaktiviteter: cykling, segling,  
skridskoåkning 

• Ointresserade av museer, slott,  
monument etc.

Välbärgade familjer • Lokala upplevelser

• Platser med liv och rörelse, gatumarknader, 
loppmarknader, matmarknader

• Ny nordisk mat, inklusive vegetariska alternativ

Millennials,  
små grupper (6-10 pers)

• Lokala specialiteter

• Underground-klubbar och  
EMD-scen, ju mer lokalt desto bättre

• Lättare vattensporter

• Cykling

Generation Z



ÄR DU INTRESSERAD AV DEN INDISKA MARKNADEN? 
TA GÄRNA KONTAKT MED: 

Tourism in Skåne, tourisminskane.com 
Lena Andersson, lena.andersson@skane.com

Wonderful Copenhagen, wonderfulcopenhagen.dk

 


