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Norden – en 
viktig marknad
Norden är en stor marknad för svensk besöksnäring. Enligt våra 
beräkningar finns det 2 miljoner norrmän, 1,4 miljoner finländare och 
1,6 miljoner danskar som ser Sverige som en potentiell 
semesterdestination.1

I den här korta sammanställningen fokuserar 
vi på potentialen hos den nordiska målgrup-
pen. Vi går in på likheter och olikheter 
mellan oss nordbor när det gäller viljan att 
semestra i Sverige. 

Vi visar på vad de olika målgrupperna helst 
vill göra på en potentiell Sverigesemester 
och vilka informationskällor de använder för 
att ta reda på mer om Sverige. 

Huvudfokus ligger på målgruppsdata från 
Danmark, Norge och Finland men Sverige är 
med som jämförelse där det är relevant2. 

Drivkrafter till att resa till Sverige
För svenskar är det viktigast att ha roligt och 
uppleva nya saker tillsammans med sitt 
resesällskap. 

Danskar vill åka till Sverige för att koppla 
av, uppleva naturen och njuta av lugn och 
stillhet. Finländare vill koppla av och slippa 
rutiner, känna sig fria och njuta av god mat 
och dryck. Norrmän är mest likt svenskar då 
de vill koppla av och ha roligt med sitt 
ressällskap och känna sig fria på semestern. 

Att ha roligt och uppleva nya saker är 
viktigare för norrmän och svenskar än för 
danskar och finländare.

1  Se uträkning av de olika ländernas potential på sidan 12.
2  Visit Swedens målgruppsanalys 2021, 
 Visit Sweden/Mindshare

Potential och drivkrafter:

2.0 miljoner norrmän vill 
resa till Sverige

Drivkrafter för att resa till Sverige:

1. Koppla av och slippa rutiner
2. Ha roligt och uppleva nya saker med sitt resesällskap
3. Känna sig fria

1.6 miljoner danskar vill 
resa till Sverige

Drivkrafter för att resa till Sverige:

1. Koppla av och slippa rutiner
2. Uppleva naturen
3. Njuta av lugn och stillhet

Drivkrafter för att resa till Sverige:

1. Koppla av och slippa rutiner
2. Känna sig fria
3. Njuta av god mat och dryck

1.4 miljoner finländare vill 
resa till Sverige
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Semestertyper av intresse:

1. Kust-eller natursemester (54%)
2. Shoppingresa (50%)
3. Familjesemester (42%)
 Mat- och dryckessemester (42%)
5. Kultursemester/sightseeing (36%)

1. Besök i eget fritidshus eller lägenhet (53%)
2. Kust-eller natursemester (45%)
3. Familjesemester (41%)
4. Kultursemester/sightseeing (37%)
5.  Shoppingresa (33%)

1. Kust-eller natursemester (47%)
 Kultursemester/sightseeing (47%)
3. Shoppingresa (44%)
4. Mat- och dryckesresa (40%)
5. Besök i eget fritidshus eller lägenhet (38%)

Välbefinnandet under en Sverigerea
När vi frågade vad som ökar välbefinnandet 
under en semesterresa till Sverige svarade 
danskar att de uppskattade den friska luften 
som finns i Sverige. Finländare, norrmän och 
svenskar tycker däremot att tillbringa 
kvalitetstid med sitt resesällskap smäller 
högst. På andra plats svarade finländare och 
norrmän att de ville äta lokal hälsosam mat 
och dryck, medan svenskar och danskar väljer 
närheten till naturen. 

De som angett sig vara intresserade av den 
svenska livsstilen och kulturen eller svarat 
att den svenska livsstilen ökar välbefinnan-
det fick följdfrågan ”vad av följande gör dig 
nyfiken på Sverige”.

Danskarna svarade:
1. Tillgänglig natur (58%)
2. Det svenska kulturlivet (38%)
3. Den naturnära livsstilen (37%)

Norrmännen svarade:
1. Det svenska kulturlivet (46%)
2. Den svenska måltidskulturen (36%)
3. Tillgänglig natur (32%)

Finländarna svarade:
1. Invånarnas frihet, livskvalitet, tillit till  
 samhället och självförverkligande (50%)
2. Det svenska kulturlivet (48%)
3. Den svenska måltidskulturen (39%)

Miljöhänsyn vid planering av semester
Vi frågade även om man tar hänsyn till 
miljön vid val av semestermål. I svaren kan 
vi se att nordbor är rätt dåliga på det. 
22-29% av alla norrmän, finländare, danskar 
och svenskar svarade att de tar miljöhänsyn 
redan och att det kommer fortsätta ha en 
påverkan vid val av semesterdestination. 
17-26% svarade att de kommer ta miljöhän-
syn i framtiden men inte gjort det hitintills 
och 20-27% svarade att de inte tar miljöhän-
syn vid val av semesterdestination. 9-18% 
uppger att de inte känner till vilken nivå av 
miljöhänsyn som deras semesterresemål har. 

Finländare är överlag mer medvetna om 
miljön än de övriga nordiska länderna. 
Resenärer från Norge, Danmark och Finland 
tycker överlag att det är lättare att hitta 
miljövänliga alternativ när de planerar en 
semesterresa än resenärer från Sverige.

Tina Stafrén/im
agebank.sw

eden.se
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Vad av följande skulle du 
vilja göra i Sverige?

Källa: Visit Swedens målgruppsanalys 2021
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Besöka berömda platser från 
filmer, TV eller böcker

Segelbåt-/motorbåtsemester

Besöka familj/vänner i Sverige

Evenemang

Utomhusupplevelser/
naturaktiviteter,vintertid

Besöka nöjesparker, familje-
attraktioner eller djurparker

Shopping

Spa/Wellness/retreat-upplevelser

Kulturupplevelser

Vandring

Uppleva svensk kultur,
tradition och livsstil

Kulinariska upplevelser

Rundresa i Sverige

Uppleva landsbygden

Utomhusupplevelser/naturaktiviteter;
vår, sommar och höst

Uppleva städer

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Norrmän vill uppleva städer (51%) men 
därefter shoppa (47%) och uppleva det  
kulinariska (41%) i Sverige.

Finländare är mer som norrmän i vad de vill 
göra men ändå mer. De vill uppleva städer 
(64%) och shoppa (52%) samt uppleva det 
kulinariska (46%) i Sverige.

Danskar vill uppleva städer (42%), därefter 
uppleva utomhusaktiviteter/naturaktiviteter 
(41%) och som tredje val uppleva landsbygden 
(38%).

Svenskar vill lika mycket besöka familj och 
vänner (54%) som de vill uppleva städer (54%) 
på sin semester i Sverige. Därefter lockar 
naturupplevelser utomhus. 
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Vilka informationskällor skulle du 
använda dig av inför Sverigeresan?

Källa: Visit Swedens målgruppsanalys 2021
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Resepodcasts

Besöka eller ringa resebyrå, turistorganisation,
återförsäljare eller liknande

Grupper, forum eller webbsidor som 
är knutna till mitt specialintresse

Evenemangssidor

Instagram

Resmåltips i andra medier

Videosharing sites

Facebook

Resetidningar

Wikipedia

Andra resenärers åsikter via resebloggar

Hemsida/App om destinationen

Andra resenärers bedömningar via omdömessidor

Resehandbok, guidebok, broschyr eller liknande

Hemsida/App från leverantör

Hemsida/App från stora reseportaler

Vänner & familj

Hemsida/App från nationella turismorganisationer

Hemsida/App från resebyrå/researrangör

Att googlafritt på resmålen jag är intresserad av

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Norrmän frågar helst vänner och familj 
(35%), därefter googlar de på resmålet och 
på tredje plats söker de information via 
hemsida från resebyrå/researrangörer som 
t ex Ving eller Startour.

Finländare googlar först på resmålet (46%) 
sen tittar de på reseportalernas hemsidor 
som t ex Rantapallo, Expedia, Booking (45%). 
Som tredje alternativ söker de direkt på 
leverantörernas hemsidor.

Nästan hälften av danskarna använder 
Google (47%) och som andra alternativ frågar 
de både vänner och familj (35%), hemsida 
från nationella turismorganisationer (35%) 
och hemsida från resebyrå/researrangörer 
som t ex Risskov Bilerejser, Fjeldferie och 
Dansommer (35%).

Sverige sticker ut bland de nordiska 
resenärerna då hela 55% använder Google för 
att ta reda på mer om resmålen i Sverige och 
som andra alternativ frågar man vänner och 
familj (48%). 



6

Danmark
Potential 
71% är intresserade av att besöka Sverige 
och 1,6 miljoner danskar kan tänka sig att 
semestra i Sverige. 82% har besökt Sverige 
och 63% av dem är intresserade av att göra 
det igen. 

Drivkrafter för att resa till Sverige
Danskar reser till Sverige för att koppla av, 
känna sig fria, uppleva naturen och njuta av 
lugn och stillhet. De vill också ha roligt och 
uppleva nya saker tillsammans med dem 
de reser med. De är nyfikna på vår natur och 
kultur.

Semestertyper av intresse:
1.  Besök i eget fritidshus eller 
 lägenhet (53%)
2. Kust eller natursemester (45%)
3. Familjesemester (41%)
4. Kultursemester/sightseeing (37%)
5. Shoppingresa (33%)

Barriärer för en semesterresa 
till Sverige
De flesta danskar är intresserade av att 
besöka Sverige men av dem som inte är 
intresserade så anges ofta som skäl att 
Sverige ligger för nära för semester och att 
det är för kallt samt att det är för likt det 
egna landet. 

Värderingar och intressen
Danskar värderar familjen högst och sedan 
att ha roligt. Deras främsta intresse är att 
resa, vistas i naturen och läsa böcker. Först 
på fjärde plats kommer att äta på restaurang. 

Danskars tio-i-topp-lista på aktiviteter 
vid en potentiell Sverigeresa är:
1. Uppleva städer (42%)
2. Utomhusaktiviteter/naturaktiviteter; 
 vår, sommar, höst (41%)
3. Uppleva landsbygden (38%)
4. Rundresa i Sverige (36%)
5. Kulinariska upplevelser (36%)
6. Uppleva svensk kultur, tradition 
 och livsstil (34%)
7. Vandring (33%)
8. Kulturupplevelser (30%)
9. Spa/Wellnes/retreatupplevelser (29%)
10. Shopping (29%)

När danskarnas vill uppleva städer så vill 
de gå på restaurang (37%), besöka lokala 
attraktioner (32%), besöka parker/trädgårdar 
(32%), besöka berömda platser/sevärdheter/
minnesplatser (31%) och besöka slott och 
herrgårdar (30%).

Vilka informationskällor skulle du 
använda dig av inför Sverigeresan?

Digitalt beteende
När vi frågade danskarna vilka informationskällor de skulle använda sig av inför en 
Sverigeresa så toppade att googla fritt följt av hemsida från resebyrå som exempelvis 
Risskov Bilrejser, Fjeldferie, Dansommer eller researrangör och nationella turism-
organisationer. 21% tycker att omdömessiter är viktiga.

Har inte besökt och 
vill inte besöka

Har besökt och vill 
inte besöka igen

Har inte besökt 
men vill besöka

Har besökt och 
vill besöka igen

18% 63%

8%10%
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Resepodcasts

Besöka eller ringa resebyrå, turistorganisation,
återförsäljare eller liknande

Grupper, forum eller webbsidor som
är knutna till mitt specialintresse

Evenemangssidor

Instagram

Resmåltips i andra medier

Videosharing sites

Facebook

Resetidningar

Wikipedia

Andra resenärers åsikter via resebloggar

Hemsida/App om destinationen

Andra resenärers bedömningar
via omdömessidor

Resehandbok, guidebok, broschyr eller liknande

Hemsida/App från leverantör

Hemsida/App från stora reseportaler

Vänner & familj

Hemsida/App från nationella
turismorganisationer

Hemsida/App från resebyrå/researrangör

Att googlafritt på resmålen
jag är intresserad av

Källa: Visit Swedens målgruppsanalys 2021
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Var inspireras danskar 
till resande 
Följande kanaler spelar in på val av resmål:

67%  YouTube (används dagligen 34%)
66%  Facebook (används dagligen 61%)
50%  Instagram (används dagligen 29%)
28%  Twitter (används dagligen 9%)
28%  Pinterest (används dagligen 8%)
27%  Snapchat/Whatsupp/Kik (används dagligen 22%)

Digitalt beteende
När vi frågade danskarna vilka informationskällor de skulle använda sig av inför en 
Sverigeresa så toppade att googla fritt följt av hemsida från resebyrå som exempelvis 
Risskov Bilrejser, Fjeldferie, Dansommer eller researrangör och nationella turism-
organisationer. 21% tycker att omdömessiter är viktiga.

D
oris Beling/im

agebank.sw
eden.se

Hur sökte danskar om 
Sverige inför sin sommar-
semester 2021
1. Unika boenden   11373 - 14%
2. Semesterboende  10217 - 16%
3.  Camping   10079 + 20%
4.  Turismpaket och produkter 9969 + 11%
5.  Lantligt boende  6857 - 17%
6.  Äventyr och outdoor  5227 - 17%
7.  Destinationer   4784 - 17%
8.  Vandring   4054 + 5 %
9.  Naturfenomen   3679 + 13 %
10.  Turism   2040 + 31 %
11.  Resa    1837 + 70 %
12.  Turismattraktioner  1714 + 58 %
13.  Hotell   1580 + 50 %
14.  Turer    695 + 48 %
15.  Restauranger   544 + 55 %

Topp 15-sökkategorier för danskar under perioden april - juni 2021 jämfört med 
april - juni 2020. Tabellen visar antalet googlesökningar om turism och Sverige, dvs den 
som söker måste både skriva t ex ”boende” och ”Sverige” i sökningen för att den ska listas i 
statistiken ovan. Vi ser att unika boenden och semesterboende toppar listan följt av 
camping. Naturupplevelser som äventyr, vandring och naturfenomen ökar bland danskar. 
Mindre regioner och städer är mer populärt än storstäder. Kanot och cykling är de sporter 
som trendar inom outdoor. Källa: Bloom Consulting, Digital Demand, 2021. 

Sammanfattning Danmark
1,6 miljoner danskar kan tänka sig att resa 
till Sverige på semester och ska du nå ut till 
dem är det bra om du visar att hos dig kan de 
koppla av, uppleva naturen och njuta av lugn 
och ro. De vill även, precis som svenskar, 
öka välbefinnandet på semestern. 

Danskar vill till enkelheten och tycker om 
det svalare klimatet Sverige erbjuder.
När danskar reser till Sverige så vill de 
uppleva städer och delta i utomhus- och 
naturaktiviteter samt uppleva landsbygden. 
Beskriv på din hemsida vad av detta de kan 
göra hos dig. Beskriv i text och i bild vad de 
kan äta och göra eller hur de kan bo, dvs 
paketera utifrån danskarnas önskemål. 

Via sökordskategorierna ser du vad danskar 
sökte på inför sommaren i år, använd dig av 
den informationen och bygg ihop semester-
paket. Se till att du finns synlig i sociala 
medier med ditt utbud då danskar inspireras 
till resor via Youtube, Facebook och 
Instagram. Hela 61% använder facebook 
dagligen.

Se till att du finns bokningsbar online då 
47% av danskarna använder Google för att 
leta reda på information inför sin Sverige-
resa. 21% av danskarna tycker att omdömes-
sajter som Tripadvisor är viktiga, så kanske 
är det intressant för dig att finnas med där 
med ett bokningsbart alternativ.
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Norge
Potential 
79% är intresserade av att besöka Sverige 
och 2 miljoner norrmän kan tänka sig att 
semestra i Sverige. 90% har besökt Sverige 
och 74% av dem är intresserade av att göra 
det igen. 

Drivkrafter för att resa till Sverige
Norrmän reser till Sverige för att koppla av, 
ha roligt och uppleva nya saker med dem de 
reser tillsammans med, känna sig fria samt 
uppleva nya städer och platser. De vill också 
uppleva naturen och njuta av lugn och 
stillhet. De är nyfikna på vårt kulturliv och 
vår måltidskultur.

Semestertyper av intresse:
1.  Kust- eller natursemester (54%)
2. Shoppingresa (50%)
3. Mat- och dryckesresa (42%)
4. Familjesemester (42%)
5. Kultursemester/sightseeing (36%)

Barriärer för en semesterresa 
till Sverige
Många norrmän är intresserade av att besöka 
Sverige, men de som inte är det anger ofta som 
skäl att Sverige är för likt Norge och att det 
ligger för nära för en semesterresa. Norrmän 
tycker, precis som de övriga nordiska län-
derna, att Sverige är för kallt. Värt att notera är 
att norrmän även svarar att det inte finns några 
spännande upplevelser i Sverige.

Värderingar och intressen
För norrmän är det viktigt att ha roligt och att 
unna sig själv, därefter kommer familjen och 
att hjälpa andra i sin närhet. Norrmäns 
främsta intresse är att resa, därefter att vistas 
i naturen, äta på restaurang och läsa böcker. 

Norrmäns tio-i-topp-lista på aktiviteter 
vid en potentiell Sverigeresa är:
1. Uppleva städer (51%)
2. Shopping (47%)
3. Kulinariska upplevelser (41%)
4. Rundresa i Sverige (36%)
5. Besöka nöjesparker, familjeattraktioner 

eller djurparker (32%)
6. Utomhusaktiviteter/naturaktiviteter; 
 vår, sommar, höst (32%)
7. Kulturupplevelser (30%)
8. Uppleva svensk kultur, tradition 
 och livsstil (30%)
9. Uppleva landsbygden (29%)
10. Evenemang (28%)

När norrmän vill uppleva städer så vill 
de gå på restaurang (41%), besöka parker/
trädgårdar (32%), shopping (32%), uppleva 
den lokala matkulturen (31%) och besöka 
slott och herrgårdar (30%).

Vilka informationskällor skulle du 
använda dig av inför Sverigeresan?

Digitalt beteende
När vi frågade norrmännen vilka informationskällor de skulle använda sig av inför en 
Sverigeresa så toppade fråga vänner och familj följt av att googla fritt på resmålet, 
därefter kom hemsida från reseportaler som exempelvis Restplass och Hotels. 25% 
tycker att omdömessiter är viktiga.

Har inte besökt och 
vill inte besöka

Har besökt och vill 
inte besöka igen

Har inte besökt 
men vill besöka

Har besökt och 
vill besöka igen

16% 74%

5%5%

100 20 30 40 50

100 20 30 40 50

Resepodcasts

Besöka eller ringa resebyrå, turistorganisation,
återförsäljare eller liknande

Grupper, forum eller webbsidor som
är knutna till mitt specialintresse

Evenemangssidor

Instagram

Resmåltips i andra medier

Videosharing sites

Facebook

Resetidningar

Wikipedia

Andra resenärers åsikter via resebloggar

Hemsida/App om destinationen

Andra resenärers bedömningar
via omdömessidor

Resehandbok, guidebok, broschyr eller liknande

Hemsida/App från leverantör

Hemsida/App från stora reseportaler

Vänner & familj

Hemsida/App från nationella
turismorganisationer

Hemsida/App från resebyrå/researrangör

Att googlafritt på resmålen
jag är intresserad av

Källa: Visit Swedens målgruppsanalys 2021
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Var inspireras norrmän 
till resande 
Följande kanaler spelar in på val av resmål:

64%  YouTube (används dagligen 41%)
61%  Facebook (används dagligen 64%)
58%  Instagram (används dagligen 43%)
37%  Snapchat/Whatsupp/Kik (används dagligen 45%)
29%  TikTok (används dagligen 20%)
26%  Twitter (används dagligen 14%)

Hur sökte norrmän om 
Sverige inför sin sommar-
semester 2021
1.  Destinationer   5135 + 6 %
2.  Camping   5003 + 3 %
3.  Lantligt boende  4876 - 22 %
4.  Semesterboende  2888 - 6 %
5.  Turismpaket och produkter 2192 - 22 %
6.  Naturfenomen   1866 - 4 %
7.  Historiska platser  1253 - 7 %
8.  Resa    1184 + 25 %
9.  Turismattraktioner  1138 - 8 %
10.  Äventyr och outdoor  1117 - 3 %
11.  Unika boenden   1003 - 28 %
12.  Hotell   973 + 4 %
13.  Turism   759 - 17 %
14.  Turer    691 + 20 %
15.  Vandring   556 + 28 %

Topp 15-sökkategorier för norrmän under perioden april - juni 2021 jämfört med april - 
juni 2020. Tabellen visar antalet googlesökningar om turism och Sverige, dvs den som 
söker måste både skriva t ex ”boende” och ”Sverige” i sökningen för att den ska listas i 
statistiken ovan. Vi ser att destinationer toppar listan, där storstäder och mindre städer 
ingår som mest populärt. Camping och stugor i lantlig miljö är även det fortfarande stort. 
Frågor som att resa generellt ökade med 25 %, mest troligen pga osäkerheten kring 
restriktioner i och med pandemin. K63

Digitalt beteende
När vi frågade danskarna vilka informationskällor de skulle använda sig av inför en 
Sverigeresa så toppade att googla fritt följt av hemsida från resebyrå som exempelvis 
Risskov Bilrejser, Fjeldferie, Dansommer eller researrangör och nationella turism-
organisationer. 21% tycker att omdömessiter är viktiga.

Rodrigo Rivas Ruiz/im
agebank.sw

eden.se

2 miljoner norrmän kan tänka sig att resa 
till Sverige på semester. De vill möta nya 
människor på sin semester, gärna lokalbe-
folkning dit de reser. För dem är det viktigt 
att resan passar deras image, den de vill 
vara. De vill gärna resa dit inte så många 
andra reser och där utöva sina intressen, de 
kan också tänka sig att resa tillbaka till 
platser som betyder något extra för dem. 
Men sol, värme och vackert väder står högst 
på listan precis som för svenska och finska 
resenärer. 

När norrmän reser till Sverige så vill de 
uppleva städer, shoppa och ägna sig åt 
kulinariska upplevelser. Norrmän angav att 
de mest var intresserade av en kust- och 
natursemester i Sverige och högt i aktivitets-
listan kom att åka på en rundresa. Inför 
sommaren sökte de på destinationer (städer) 
och olika typer av boenden som t ex camping 
och lantligt boende. 

Vill du locka norrmän med ditt utbud så 
beskriv på din hemsida vad av detta de kan 
göra hos dig. Beskriv i text och i bild vad de 
kan äta och göra eller hur de kan bo, dvs 
paketera utifrån norrmäns önskemål. Via 
sökordskategorierna ser du vad som var 
intressant inför sommaren i år, använd dig av 
den informationen och bygg ihop semester-
paket. Se till att du finns synlig i sociala 
medier med ditt utbud då norrmän inspireras 
till resor via Youtube, Facebook och 
Instagram. Därtill frågar de familj och 
vänner före Google när de vill veta mer om 
turistmål. 

Men att vara bokningsbar online är viktigt då 
35% av norrmännen använder Google för att 
leta reda på information inför sin Sverige-
resa. 25% av norrmännen tycker att 
omdömessajter som Tripadvisor är viktiga, 
så kanske är det intressant för dig att finnas 
med där med ett bokningsbart alternativ.

Sammanfattning Norge
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Finland
Potential 
78% är intresserade av att besöka Sverige 
och 1,4 miljoner finländare kan tänka sig att 
semestra i Sverige. 96% har besökt Sverige och 
76% av dem är intresserade av att göra det igen. 

Drivkrafter för att resa till Sverige
Finländare reser till Sverige för att koppla av, 
ha roligt och uppleva nya saker med dem de 
reser tillsammans med, känna sig fria samt 
uppleva nya städer och platser. De vill också 
uppleva naturen och njuta av lugn och stillhet. 
De är nyfikna på vår livsstil och måltidskultur.

Semestertyper av intresse:
1.  Kust- eller natursemester (47%)
2. Kultursemester/sightseeing (47%)
3. Shoppingresa (44%)
4. Mat- och dryckesresa (40%)
5. Besök i eget semesterboende (38%)

Barriärer för en semesterresa 
till Sverige
De flesta finländare är intresserade av att 
besöka Sverige, men de som inte är det anger 
ofta som skäl att Sverige är för likt deras eget 

hemland, hela 32% av dem tycker också att det 
inte finns något spännande att uppleva i 
Sverige. De tycker också att Sverige är för nära 
för semester. En av fyra tycker att de har varit i 
Sverige och inte vill åka dit igen. En av fem 
tycker att det är för dyrt att semestra i Sverige.

Värderingar och intressen
Finländare sticker ut då de främst värdesätter 
ett stillsamt liv utan en massa krav och måsten. 
Därefter tycker de att alla ska blir rättvist 
behandlade och ha samma rättvisa möjlig-
heter i livet, först på tredje plats kommer 
familjen. Finländares främsta intresse delas 
mellan att resa och vistas i naturen, därefter 
kommer att läsa böcker och att laga mat och 
se på film. Först på sjätte plats kommer äta 
på restaurang. Finländare är mer intresse-
rade av kultur och film än andra nordbor.

Finländares tio-i-topp-lista på aktivi-
teter vid en potentiell Sverigeresa är:
1. Uppleva städer (64%)
2. Shopping (52%)
3. Kulinariska upplevelser (46%)
4. Rundresa i Sverige (43%)
5. Kulturupplevelser (39%)
6. Spa/Wellness/retreatupplevelser (36%)
7. Utomhusaktiviteter/naturaktiviteter; vår, 

sommar, höst (36%)
8. Besöka nöjesparker, familjeattraktioner 

eller djurparker (35%)
9. Uppleva landsbygden (34%)
10. Uppleva svensk kultur, tradition och 

livsstil (31%)

När finländare vill uppleva städer så vill 
de gå på restaurang (45%), besöka slott och 
herrgårdar (44%), besöka lokala attraktioner 
(41%), Shopping (41%) samt besöka parker/
trädgårdar (40%).

Vilka informationskällor skulle du 
använda dig av inför Sverigeresan?

Digitalt beteende
När vi frågade finländarna vilka informationskällor de skulle använda sig av inför en 
Sverigeresa så toppade att googla fritt på resmålet tätt följt av reseportaler som 
Rantapallo, Expedia, Booking. Hela 45% tycker att reseportaler är viktiga och 34% 
tycker att omdömessiter är viktiga.

Har inte besökt och 
vill inte besöka

Har besökt och vill 
inte besöka igen

Har inte besökt 
men vill besöka

Har besökt och 
vill besöka igen

20% 76%

2%2%

100 20 30 40 50

100 20 30 40 50

Resepodcasts

Besöka eller ringa resebyrå, turistorganisation,
återförsäljare eller liknande

Grupper, forum eller webbsidor som
är knutna till mitt specialintresse

Evenemangssidor

Instagram

Resmåltips i andra medier

Videosharing sites

Facebook

Resetidningar

Wikipedia

Andra resenärers åsikter via resebloggar

Hemsida/App om destinationen

Andra resenärers bedömningar
via omdömessidor

Resehandbok, guidebok, broschyr eller liknande

Hemsida/App från leverantör

Hemsida/App från stora reseportaler

Vänner & familj

Hemsida/App från nationella
turismorganisationer

Hemsida/App från resebyrå/researrangör

Att googlafritt på resmålen
jag är intresserad av

Källa: Visit Swedens målgruppsanalys 2021
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Var inspireras finländare 
till resande 
Följande kanaler spelar in på val av resmål:

67%  YouTube (används dagligen 39%)
55%  Facebook (används dagligen 57%)
55%  Instagram (används dagligen 40%)
32%  Snapchat/Whatsupp/Kik (används dagligen 51%)
24%  Twitter (används dagligen 14%)
22%  Pinterest (används dagligen 10%)

Lola A
kinm

ade Å
kerström

/im
agebank.sw

eden.se

Sammanfattning Finland
1,4 miljoner finländare kan tänka sig att resa paketera utifrån finländarens önskemål. Se 
till Sverige på semester. De vill hitta till till att du finns synlig i sociala medier med 
lokala, unika upplevelser som ökar deras ditt utbud då de inspireras till resor via 
välbefinnande. Kan upplevelsen vara Youtube, Facebook och Instagram. 
känslofylld och ge speciella minnen efter 
resan så är det toppen. Men sol, värme och Finländare är flitigast användare av medde-
vackert väder står högst på listan precis som landetjänsterna Whatsupp/Snapchat och Kik, 
för svenska och norska resenärer. något som kan vara viktigt att ha i beaktande 

när vi går mer mot ”Always on” i marknads-
När finländare reser till Sverige så vill de föringen. 
uppleva städer, shoppa och ägna sig åt 
kulinariska upplevelser. De angav att de var Att vara bokningsbar online är viktigt då 
lika intresserade av en kust- och naturse- 46% av finländarna använder Google för att 
mester i Sverige som en kultur- och sight- leta reda på information inför sin Sverige-
seeingDsiegmeitalstet br. eteende resa och hela 34% av finländarna tycker att 

omdömessajter som Tripadvisor är viktiga, När vi frågade danskarna vilka informationskällor de skulle använda sig av inför en 
Vill du locka finländare med ditt utbud så så kanske är det intressant för dig att finnas Sverigeresa så toppade att googla fritt följt av hemsida från resebyrå som exempelvis 
beskriv på din hemsida vad av detta de kan med där med ett bokningsbart alternativ.Risskov Bilrejser, Fjeldferie, Dansommer eller researrangör och nationella turism-
göra hos dig. Beskriv i text och i bild vad de organisationer. 21% tycker att omdömessiter är viktiga.
kan äta och göra eller hur de kan bo, dvs 
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Fakta om målgrupps-
analysen 2021
Totalt frågade vi 1 874 norrmän, danskar och finländare som reser på 
semester utomlands/i Sverige minst en gång per år i åldern 20-70 år och 
som är intresserade av att resa i Sverige på en kortare eller längre semester. 

Visit Sweden har sedan 2005 regelbundet 
genomfört målgruppsanalyser med syftet att 
samla kunskap om Den globala resenären. 

Våren 2021 var det dags för en ny målgrupps-
undersökning där totalt 6 815 intervjuer 
gjordes av Globala resenärer i länderna 
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, 
Nederländerna, UK (South East, Gr. London), 
Frankrike (Ile de France, Greater Lyon) samt 
i USA (New York State, Greater Chicago, Los 
Angeles & San Francisco). I de första sex 
marknaderna dras riksrepresentativa urval 
på kön, ålder och region. På de tre sista 
marknaderna görs enbart intervjuer inom 
Visit Swedens marknadsföringsområden. 

När undersökningen genomfördes var vi mitt 
i en pandemi, vaccinationer mot Covid-19 
hade påbörjats i alla länderna där intervjuer 
genomfördes. De som intervjuades instruer-
ades till att svara på frågorna kring resandet 
givet att det inte var en pandemi.

Vad har skett de senaste åren?
De målgruppsanalyser Visit Sweden genom-
för har som primärt syfte att ge uppdaterad 
kunskap om målgruppen för marknadsförin-
gen, och är inte speciellt utformade för att 
vara jämförbara över tid. (I motsats till t ex 
Visit Swedens Brand Tracking där varumärket 
Sverige följs över tid). Pga ny leverantör 
2021, andra online-paneler och förändrat 
frågeformulär som ger ändrad kontext för 
respondenterna, så ska jämförelser mellan 
åren göras med försiktighet. 

Läs mer om Sverigemarknaden och våra
andra prioriterde utlandsmarknader på 
Visit Swedens kunskapsbank. 
corporate.visitsweden.com/kunskap

Norges potential
3,5 miljoner i Norge är mellan 20-70 år och 99% 
(dvs ca 3 470 000) har använt internet de senaste 
3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 73% (dvs ca 2,5 
miljoner) målgruppen och 79% av dem har visat 
intresse av att resa i Sverige, dvs ca 2 miljoner.

Danmarks potential
3,75 miljoner i Danmark är mellan 20-70 år och  
98% (dvs ca 3 680 000) har använt internet de 
senaste 3 månaderna (Eurostat). 

Av dessa är 62% (dvs ca 2,3 miljoner) målgruppen 
och 71% av dem har visat intresse av att resa i 
Sverige, dvs ca 1,6 miljoner.

Finlands potential
3,6 miljoner i Finland är mellan 20-70 år och 
94% (dvs ca 3 470 000) har använt internet de 
senaste 3 månaderna (Eurostat). Av dessa är 
53% (dvs ca 1,8 miljoner) målgruppen och 78% 
av dem har visat intresse av att resa i Sverige, 
dvs ca 1,4 miljoner.

Antal genomförda intervjuer  
Marknad Region med målgruppen* juni 2021 

Sverige Hela landet 1 179

Danmark Hela landet 619

Norge Hela landet 725

Finland Hela landet 530

Tyskland Hela landet 1 254

Nederländerna Hela landet  678

UK South East, Gr. London,  698

Frankrike Île de France (Paris), Greater Lyon 610

USA New York State, Greater Chicago, 
Los Angeles & San Fransisco 522

Total antal intervjuer med Den globala resenären: 6 815

* Definition målgrupp: Den globala resenären i Sverigeundersökningen, är en person som reser på semester
utomlands och/eller inom Sverige minst en gång/år med minst en övernattning och är mellan 20-70 år. 
Alla intervjuade har dessutom tillgång till internet.

Länk till
Målgruppsanalys Sverige, 
del 1, 2021

Länk till
Mer information om våra
utlandsmarknader

https://corporate.visitsweden.com/kunskap/sverige/malgruppsanalys-Sverige-del1-2021/
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/utlandsmarknader/
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/
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Danskars 100 vanligaste sökord april-juni 2021*: 
Trä hus hotell  12963
Semesterhus  10212
Semesterpaket  8727
Stugor  6538
Camping  5096
Kanot  4571
Vandring  3600
Regioner  3357
Hyttor  2981
Båtliv  1775
Skidor  1512
Semesterboende  1374
Lantliga hus  1255
Besöka  1140
Cykling  1099
Fiske  1093
Resa  1081
Naturfenomen  1020
Skidort  1012
Golf  1005
Hotell  990
Vattenland  899
Storstad  834
Stad  801
Äventyrspark  720

Platser att besöka  719
Nationalparker  703
Öar  683
Airbnb  682
Vattenfall  578
Skidboende  563
Längdskidor  542
Sjö  527
Musik evenemang  486
Turism  418
Trähus  387
Strand  377
Helgresa  375
Igloo ishotell  374
Norrsken  371
Jakt  357
Skog  318
Park  316
Shoppingcenter  297
Slott och fästning  293
Semesterpaket  283
Semesteruthyrning  261
Familjeresa  257
Husvagn  257
Temapark  252

Semesterlägenhet  244
Muséer  233
Nöjespark  225
Turer  224
Segling  208
Mountainbike  207
Shopping  206
Spa / skönhetsbehandling 199
Vinturism  194
Turistattraktion  189
Restauranger  188
Plastikoperation  187
Klättring  185
SPA Resort  182
Vandrarhem  179
Saker att göra  177
Naturreservat  172
Safari  158
Midnattssol  149
Julmarknad  137
Villa  132
Klubb  131
Motorcykel  126
Kajak  119
Trädgård  119

Byar  116
Resort  115
Fjordar och glaciärer  112
Hälsoturism  106
Kust  105
SPA hotell  104
Rundturer  103
Evenemang  100
Djurpark  95
Boende  94
Loppis  94
Djurridning  85
Ölturism  84
Båtuthyrning  77
Roadtrip  75
Bastu  74
Kafé  73
Vandring (långt)  70
Cykelturer  69
Semesterby  66
Vulkaner  65
Sjöfiske  63
Meta (fiske)  62
Kryssning  61
Teater och opera  55

*  Top 100 sökningar (subkategori) gjorda av danskar på danska med Sverige + ovan topp 100 sökord. Sökorden ska även ha ”Sverige” i sin sökning för att räknas. Skidåkning, båtliv, spa och vinturism har fått den största 
ökningen april-juni 2021 jämfört med föregående år. Källa: Bloom Consulting, Digital Demand, 2021. 
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Norrmäns 100 vanligaste sökord april-juni 2021*: 
Stugor  5622 
Camping  3561 
Semesterpaket  2675 
Storstäder  1705 
Semesterhus  1664 
Stad  1288 
Slott och fästning  1287 
Semesteruthyrning  1041 
Hytta  1003 
Trähus hotell  978 
Resa  950 
Öar  928 
Hotell  900 
Shopping  881 
Region  843 
Nöjespark  714 
Besök  707 
Platser att besöka  704 
Vattenland  684 
Sjöar  660 
Båtliv  619 
Musikevenemang  536 
Hus på landet  513 
Jakt  513 
Tur  506 

Golf  499 
Segling  469 
Cykling  466 
Boende  444 
Strand  413 
Dagstur  398 
Safari  373 
Igloo Ishotell  366 
Dagsvandring  316 
Turistattraktion  305 
SPA hotell  302 
Husvagn  280 
Vattenfall  274 
Kanot  273 
Naturfenomen  259 
Museum  250 
Fiske  240 
Saker att göra  232 
Nationalpark  220 
Airbnb 210 
Turism  205 
Skidort  196 
Skidor  192 
Shoppingcenter  188 
Familjeresor  187 

Fjord och glaciär  179 
Skog  173 
Kryssning  173 
Hus  158 
Norrsken  149 
Semesterpaket  146 
Plastikkirurgi  132 
Djurpark  129 
Motorcykel  126 
Båtuthyrning  124 
Semesterboende  120 
Kust  115 
Restaurang  114 
Naturreservat  112 
Vandrarhem  108 
Semesterlägenhet  106 
Kajak  03 
Evenemang  101 
Spa/skönhetsbehandling  97 
Resort 95 
Trädgård  92 
Klubb  91 
Helg  89 
Midnattsol 88 
Vinturism  87 

UNESCO resor  86 
Långfärdsskidor  85 
Bondgård  85 
Katedral  79 
Alpin skidåkning  78 
Klättring  75 
Fallskärmshoppning  72 
Nattliv 72 
Parker  69 
Bastu  64 
Äventyrspark  62 
Mountainbike  53 
Surf  53 
Torg  51 
Möhippa/Svensexa fest  51 
Ölturism 50 
Julmarknad  49 
Byar  48 
Akvarium  48 
Kafé  46 
Bageri och konditori  46 
Bed and Breakfast  42 
Landsbygdsturism  41 
Vandring (långt)  41 
Teater och opera  41

*  Top 100 sökningar (subkategori) gjorda av norrmän på norska med Sverige + ovan topp 100 sökord. Sökorden ska även ha ”Sverige” i sin sökning för att räknas. Vinturism är ett område som ökat mest hos norrmännen, 
även nattliv och klubbar har sett en ökning (dock från en relativt låg volym). Källa: Bloom Consulting, Digital Demand, 2021. 
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