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Morgondagens turist
Hur ska besöksnäringen bemöta 
e-generationen?

Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring
Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring

Millennials, Generation Y, 
Digital Natives, MeWe, 

Generation Lost, Peter Pan-
generationen…

(födda ca 1982-2002)

Samt Generation Z

(födda ca 2003 och framåt)

Vad är ”e-generationen”?
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• 1,7 miljarder människor är nu 18-32 år = 
ca. 25 % av jordens befolkning (Instituttet for 
Framtidsforskning, 2012)

• Många högutbildade

• Gott självförtroende

• Optimistiska realister

• Spontana, vill ha valmöjligheter

• ”Digitala infödingar”

• ”Den första riktigt globala generationen”

Andel som anger att minst 
hälften av allt de läser en 
typisk dag är skrivet på 
något annat språk än 
svenska (oftast engelska):

15-24 år: 37 %

25-34 år: 28 %

35-49 år: 17 %
(Ungdomsbarometern 13/14)
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• Reser mer än tidigare generationer

• Litar på tekniken och sociala media 

• Ser sociala media som något som 
möjliggör positiva upplevelser på resan 

• Största användare av “alternativa” 
boendeformer (ITB, 2014)

”Missar man två timmar i 
mobilen missar man så 

SJUKT mycket.”
(15-årig tjej i 

Ungdomsbarometern 13/14)
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Snabbt internet är 
viktigare än god mat 

på resan…

(YouGov/Saco, 2015)

Trender

• ”The sharing economy” 

• Unika upplevelser

• Mobila bokningar och mobila plånböcker

• ”Wearable technology”
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Första delen av projektet

Att förbereda destinationer och företag inför mötet 
med e-generationen,
genom kunskap om deras…
… förväntningar & krav
… sätt att samla & sprida information

Före, under och efter resan!

Vilka har vi frågat?

• Fyra fokusgrupper: totalt 18 personer, 
14-27 år

• Enkät till studenter på LTU: 218 personer, 
19-30 år

• Enkät till webbpaneler i Sverige, Indien, 
Storbritannien: drygt 200 personer/land, 
16-30 år
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+ 207 %
Ökning av indiska 
besökare (antal 
övernattningar) i 
Sverige 2009 –
2014
(Tillväxtverket, 2015)

718 935
Antal brittiska besökare i 
Sverige 2014
(Tillväxtverket, IBIS, 2015)

+ 75 %
Ökning av svenska 
fritidsresenärers 
turismkonsumtion i 
Sverige 2000 – 2014 
(Tillväxtverket, 2015)

243 198 922
Uppskattat antal 
internet-användare 
i Indien 2014
(Internet Live Stats, 2015)

91 %
Andel britter i åldern 16-
24 som använder sociala 
nätverk dagligen
(Office for National Statistics, 2015)

99 %
Andel svenskar i åldern 
16-34 som har tillgång till 
internet i hemmet
(Statistiska Centralbyrån, 2014)
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TripAdvisor, ITB 
Congress, 2013

Drömmer & letar 
inspiration

Sverige 70 %
Indien 63 %
Storbritannien 55 %

Britterna använder TripAdvisor 
mycket mer än de andra (47 %)

- stort i Indien (44 %)
Vänner & familj viktig källa i 
alla tre länder! (56–65 %)
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 Söker något nytt och annorlunda

 Söker nya upplevelser och vill lära sig 
nya saker

 Får inspiration om resmål via 
kompisar, familj, Internet, 
tidningsreklam, bloggare och TV-
reklam

Planerar & bokar

Söker info om resmålet på 
Google, via vänner & 
familj, på turistföretags
hemsidor och resebyråers 
hemsidor
(britterna även TripAdvisor, 
indierna även MakeMyTrip)

30 % av indierna skulle 
besöka en ”fysisk” resebyrå 
för information 
om resa & resmål
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Viktigast på hemsidor om resmålet:
Bilder, beskrivande text, basinfo som öppettider och 
telefonnr., möjlighet att boka rum

Karta extra viktigt för indierna (87 %*)

Mobilanpassad sida inte så viktigt för svenskarna 
(42 %)… men för indierna (86 %)

Filmklipp inte viktigt för svenskarna (28 %)

*) andel viktigt – mycket viktigt

Vill gärna läsa andras omdömen om resmålet…

Indien 80 %* 
Storbritannien 79 % 

Sverige 69 %

… men att själv kunna skriva omdömen är inte            
lika viktigt

Indien 66 %

Storbritannien 51 %

Sverige 37 %
*) andel viktigt – mycket viktigt

”…misstänksam 
om det inte står 
något alls om 

företaget”
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Nästan alla (90–98 %) säger att de åtminstone ibland 
läser andras omdömen om resmålet innan en resa…

… 58 % av svenskarna, 67 % av britterna och 75 % av 
indierna läser omdömen alltid eller ofta

Sju av tio (i alla tre länder) litar
på vad andra skriver
i hög eller mycket hög grad

Snabba svar krävs via 
Facebook och chat 

70 % av både svenskarna och 
britterna väntar max 8 timmar

Indierna minst tålmodiga – 67 % 
tycker max 4 timmar är OK

E-post eller webformulär – OK 
att vänta ca. en arbetsdag (men 
inte för indierna)

”Om det är via chat och chatten 
är öppen så vill man ju ha svar 

inom kort, max 30 min. Om det är 
en fråga på Facebook, svar inom 

24 timmar”
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Bokning

• Sverige: Bokar flyg på traditionell resebyrås hemsida, 
flygbolagets hemsida eller nätresebyrå
Boende via hotellbokningssajt

• Indien: Nätresebyrå för både flyg och boende

• Storbritannien: Flyg på nätresebyrå eller flygbolagets 
hemsida
Boende via hotellbokningssajt

På plats
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Svenskarna delar minst innehåll via sociala 
medier under resan, indierna mest

 86 %* av indierna och 67 % av svenskarna lägger upp 
bilder

 68 % av indierna och 30 % av svenskarna lägger upp 
filmer

 89 % av indierna  och 46 % av svenskarna
”checkar in”

 78 % av indierna och 42 % av svenskarna
hashtaggar platser *) andel ibland, ofta eller alltid

På plats
 Reser med mobilen

 Snabb internetuppkoppling

 Vill kunna lägga upp bilder och dela, men viktigast att 
kunna följa vad som händer hemma och kunna prata 
med kompisar!

 ”Wifi och frukost på hotellet är ett måste!”

 Lägger ut information på Instagram och Twitter

 Fotar för att minnas och för att visa andra

 Delar först på kvällen
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”Det skulle nog gå bra 
att vara utan Wifi om 
man vet om det innan 
resan – skulle vara 
jobbigt i början men man 
vänjer sig nog mer och 
mer”

”Försöker stänga av när jag reser, 
försöker ta paus från att vara 
uppkopplad och tillgänglig, men slår 
sedan på…”

Efter 
resan
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Många har gett betyg och/eller skrivit 
omdömen på jämförelse- och 
bokningssajter (åtminstone någon gång)

 Gett betyg: Indien & Storbritannien ca. 70 %, 
Sverige 55 %

 Skrivit omdöme: Indien 73 %, Storbrit. 63 %, 
Sverige 50 %

 Kommentar på företagets Facebook:
Indien 73 %, Storbrit. 55 %, Sverige 29 %

Viktigaste anledningar att ge kommentarer/ 
omdömen online: Hjälpa andra eller hjälpa företaget

Mindre vanligt med negativa anledningar (varna 
andra eller hämnas)

Vill inte skriva negativt på Facebook

Rekommenderar hellre än avråder
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Tips till turist-
företagen

Om ni inte finns på nätet så ”finns ni inte”

Välj rätt kanaler utifrån målgruppen och 
gör det bra

Var annorlunda – stick ut! Något som 
målgruppen vill förknippas med, som 
säger något om dem

 Inte en engångsaktivitet – var aktiv (kom 
ihåg svarstid)



2015-11-13

16

All info på engelska (minst)

Bilder! 

Berätta om wifi finns eller ej

Bra wifi annars inget

Uppmuntra att tagga, skriva omdömen, 
ge betyg, checka in

 Efter bokning, innan ankomst – när kunden är som 
mest förväntansfull, generera merförsäljning

 Bemöt resenären på plats med information via sociala 
medier, SMS, e-post

 Bevaka vad som skrivs om företaget och bemöt 
kommentarer

 Nöjda kunder är företagets bästa ambassadörer
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Och i övermorgon…

“Vi måste förbereda oss för framtiden – och 
förbereda oss för nästa generation – den som 
redan har upplevt global recession, ekonomisk 
och social förnyelse, och utan tvekan kommer 
att vara den mest uppkopplade, utbildade och 

sofistikerade generationen någonsin –
Generation Z.” 

(YouGov/Saco, 2015)

Tack! 

asa.wallstrom@ltu.se
maria.styven@ltu.se


