
Ökad export för
turismindustrin



Syftet med denna rapport är att ta fram en analys 
som visar på hur vidare arbete med export inom 
turismindustrins bör utformas, baserat på de behov 
som marknaden och företagen lyfter. 
 Utifrån detta ska rapporten visa på vilka insatser  
som behövs för att nå ökad konkurrenskraft och  
export. Projektets övergripande mål är att turismin-
dustrin stärker sin internationella konkurrenskraft  
genom att skapa förutsättningar och fördelar i det 
nya normala internationella marknadsläget och  
kundens förändrade behov. 
 Projektet ska även ta fram en analys som matchar 
 främjarnas erbjudanden och rådgivning utifrån  
turismindustrins behov för att öka sin export.  
 Detta genom att kartlägga marknadens behov, 
företagens förutsättningar och förmåga att möta 
dessa samt vilka behov på insatser de har för att  
nå ökad konkurrenskraft och export.  

Inledning



Stort krut har i Sörmland under pande- 
min lagts på nationella marknaden 
och inte på att anpassa främjarsystemet 
och genomföra nödvändiga föränd-
ringar som krävs för att företagen  
ska kunna klara marknadens krav  
i framtiden.

Destinationen riskerar därför att gå 
miste om den stora potential som 
internationella besökare och deras 
köpkraft utgör, genom att destina- 
tioner som före pandemin hade större 
exponering mot internationella  
marknader återhämtar sig snabbare.   
 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till 
är Stockholm Skavsta flygplats, som 
med sina lågprislinjer lockar internatio-
nella besökare. Förändringar i flyglinjer 
kan vara både positivt och negativt,  
i och med att det öppnar eller stänger 
dörrar för utpekade områden att 
snabbt och billigt ta sig till Sörmland.  
 Om Sörmland däremot nyttjar sin 
position, sina förutsättningar och sitt 
inbyggda försprång med ett storstads-
nära läge och god tillgänglighet, kan 
regionen stärka sin konkurrenskraft 
och position även internationellt. 

Bakgrund

Inter- 
nationell
16 %

Nationell
84 %

En omställning under pandemin mot nationell marknad gör att 
Sörmland, som även innan pandemin hade en låg exponering 
mot internationella marknader, 16 % för Sörmland jämfört med 
26 % för Sverige, tappar fart i nästa steg. 

Sörmland Sverige

Inter- 
nationell
26 %

Nationell
74 %



Omvärldsbevakning
Sedan pandemin har den sammanlagda turismkonsumtionen minskat i 
Sverige. Den totala turismkonsumtionen år 2021 utgjorde 81 procent av  
den totala konsumtionen före pandemin, det vill säga år 2019. Det beror 
främst på att konsumtionen från utländska besökare har minskat. 
 Sommaren 2022 visar Tillväxtverkets gästnattsstatistik att de inter-
nationella besökarna hittar tillbaka till Sörmland och svenska besöken 
minskar. De lättade restriktionerna och ett uppdämt ressug har gjort att 
svenskar valt en internationell resa framför att semestra på hemmaplan. 
Jämfört med tiden innan pandemin är det fortfarande färre utländska 
gästnätter i Sörmland denna sommar, även om trenden går uppåt. 

Tyskland  
De tyska resenärerna har under lång 
tid varit en av Sveriges största och  
viktigaste grupp av utlandsbesökare. 
De viktigaste drivkrafterna för att 
komma till Sverige är att uppleva 
naturen, koppla av, känna sig fri, njuta 
av lugn och stillhet samt uppleva nya 
platser. 

USA  
Besökare från USA är en stadigt 
ökande besökargrupp och särskiljer 
sig något från de andra grupperna 
i denna undersökning. De största 
drivkrafterna för att resa till Sverige är 
att ha roligt, uppleva nya platser, njuta 
av mat och dryck, koppla av och lära 
sig något nytt. 

Norge  
Hela 60 % upplevs vara främst intres-
serade av en mat- och dryckesresa till 
Sverige, gärna i kombination av kust- 
och naturupplevelser. Norrmännen har 
i övrigt ett stort intresse av att åka till 
Sverige och handla eftersom flertalet 
varor är billigare i Sverige än i Norge.  

89 %

60 %

Storbritannien
De brittiska resenärerna har i en under- 
sökning av Visit Sweden visat ett 
ökat intresse för Sverige i allmänhet – 
hela 89 % har besökt och vill komma 
igen, eller har inte besökt men är 
intresserade av ett kommande besök. 
Många av resenärerna prioriterar 
miljön och den sociala hållbarheten 
på sin destination, följaktligen är ett av 
besökarens stora intressen att vistas 
i naturen samt äta lokalt producerad 
högklassig mat. 

Kännedomen om Sörmland 
och Mälardalen är litet

Endast 18 % visar intresse för 
Sörmlandsregionen

Drivkrafterna för att resa till 
Sverige är att ha roligt, upp-
leva nya platser, njuta av mat 
och dryck, koppla av och lära 
sig något nytt.

De amerikanska besökarna 
är särskilt benägna att boka 
sin resa genom resebyrå eller 
motsvarande.

Amerikanerna 
och Sörmland



Flera stora besöksmål som är kända 
för gruppen och kan nyttjas för att 
öka kännedomen om regionen.

Sörmland med sitt läge nära  
Stockholm skapar möjligheter

Natur- och utomhusupplevelser, att 
uppleva den svenska landsbygden

De tyska besökarna är särskilt 
benägna att boka sin resa genom 
resebyrå eller motsvarande.

Tyskarna och Sörmland

Det finns ett stort intresse av att  
utforska regionen på grund av sin  
nära förbindelse med Stockholm. 

Generellt för Sverige är den  
svenska måltidskulturen intressant 
– en stor möjlighet för det måltids-
fokuserade Sörmland!

Britterna och Sörmland

Stockholmsområdet ett av de mest 
besökta områdena.

Besökare från Norge bor oftast på 
Camping eller Hotell

Mat- och dryckesresa i kombination av 
kust- och naturupplevelser lockar.

Norrmännen och Sörmland



Målgrupper och marknader  
För att förstå företagens förutsättningar 
och bild av internationella besökare 
intervjuades 17 stycken företag.
 De berättar att besökarna är från 
samma målgrupper och mark- 
nader som före pandemin. Besökare 
från de tysktalande länderna är  
i majoritet där Holland nämns som  
en starkt växande marknad.  
 Besökare som flyger in från till  
exempel Asien och USA nämns inte  
alls av företagen, förmodligen efter-
som det inte är en målgrupp för alla 
anläggningar eller för att de som  
målgrupp minskat på grund av att  
reserestriktioner finns kvar i vissa 
länder.  
 Några nämner Finland som en 
bubblare, gäster från det östra  
grannlandet blir mer och mer  
frekventa besökare i området. 
 
Totalt sett säger de allra flesta före-
tagen att de upplever att den inter- 
nationella turismen har återhämtat  
sig till samma nivå som före pande-
min. Väldigt få av de företag som vi 
talar med har agentavtal, man jobbar 
B2C och använder egna marknads- 
föringskanaler. 
 Kanalerna för marknadsföring  
och information är den egna webben, 
Facebook och Instagram. 
 

Gästernas efterfrågan 
Företagen upplever inte någon 
 större förändring av de inter- 
nationella besökarnas behov och krav. 
Gästerna är tacksamma att tillgäng-
ligheten är tillbaka och uppskattar  
anläggningarnas utbud. Den generella 
trenden på ökad digital tillgänglighet, 
såsom bokning och information, gäller 
även de internationella målgrupperna.  
 
Internationella husbilsresenärer ökar 
och ett par anläggningar ser ett behov 
av att etablera ställplatser för att  
attrahera målgruppen och för att öka 
sin logikapacitet. 
 Andra som redan erbjuder ställ- 
platser planerar att öka kvalitet och 
serviceutbud eftersom antalet hus- 
bilsresenärer ökar, inte minst de  
internationella.  
 En utmaning med den ökande hus-
bilsturismen är dock svårigheten att 
mäta och vad den har för påverkan på 
annan turism i mätbara kommersiella 
boenden.

Företagens behov 
Företagen ser inte alltid sin egen  
potential till ökad lönsamhet genom 
ökad internationalisering och önske- 
målen av utvecklingsinsatser inom 
området är inte direkt uttalade.   
 Men i samtalen är det tydligt att det 
finns ett uppenbart behov av att se  

de möjligheter som ökad information 
och paketering kan ge. Många före-
tag har stor potential för öka den tid 
gästerna stannar och merförsäljning 
av befintligt utbud. Ökade samarbeten 
kan också bidra till ökad lönsamhet 
hos företagen. 

Flera företag säger att de önskar mer 
gemensam marknadsföring på de 
internationella marknaderna, där man 
ser att Stua redan gör ett bra jobb.  
 Några företag säger att de vill få  
inspiration från goda exempel. 
 Ett par företag önskar också att få 
ökad kunskap om hur internationella 
gäster söker information och bokar, 
kopplat till kunskap om vilken  
information de vill ha. 

Nätverkande   
Företagen är generellt mycket aktiva 
i nätverk, både regionala, lokala och 
tematiska. Man uppskattar mycket de 
initiativ som kommer från regionala 
turismorganisationen och de lokala 
destinationsorganisationerna.
 Man ser att nätverken är värdefulla 
för både den egna utvecklingen och 
för destinationens arbete.  
 Respondenterna önskar att ta del 
av kunskap och inspiration och att det 
sker inom ramen för befintliga mötes-
platser och nätverk. 

Resultat av intervjuer



•  Etablera inga nya aktörsnätverk – utan arbeta med export 
i befintliga nätverk.

•  Sätta främjarna inom turismindustrin i kontakt med andra 
exportsatsningar inom andra industrier.

•  Stärk företagens arbete gentemot researrangörer och 
återförsäljare för att bli attraktivare för fler målgrupper.

•  Öka intresset hos aktörerna om internationella 
målgrupper och för de som vill bredda sitt arbete mot den 
internationella marknaden.

•  Ta fram tydligare beskrivningar av målgrupperna och 
deras motiv till att resa.

•  Behov av att öka Sörmland som lockande destination 
internationellt – oavsett som sammanhållet resmål eller 
som enskilda besöksmål.

•  Finna sätt att arbeta mer inriktat mot husbilsturismen, 
samt att mäta den turismen

Sammanfattade rekommendationer

Det finns ett kunskapsglapp mellan vad 
företagen idag har och vad de post-pandemiska 
kunderna efterfrågar. Behovet från resenären 
att boka genom resebyråer/reseåterförsäljare 
har ökat genom pandemin, företagen i sin tur 
arbetar mindre med återförsäljare idag jämfört 
med tidigare. Därför anser denna undersökning 
att bland annat ett tydligare och mer strategiskt 
arbete mot researrangörer kan stärka Sörmland 
och företagens konkurrenskraft långsiktigt för 
fler flerdagarsupplevelser.

Arbetet kan dessutom konstatera att företagen inom 
turismindustrin består av två delar. De som i nuläget redan 
arbetar mot en internationell marknad, och de som riktar in 
sig på den inhemska marknaden;

1. Den förstnämnda gruppen behöver stöd i form av mer 
konkreta faktakunskaper – såsom vilka målgrupper man ska 
arbeta mot, och på vilket sätt. För att konkretisera ytterligare 
kan det gälla till exempel översättningar av material och 
paketering mot resebyråer.

Rekommendationer 
för fortsatt arbete

Rapporten 
rekommenderar  

att man arbetar vidare 
utifrån en linje där båda 
dessa gruppers intressen 

värnas genom bland 
annat workshops och 

rådgivning.

2. Den andra gruppen visar i nuläget inte något intresse för 
den internationella marknaden. Främjare inom systemet 
kan arbeta med att visa goda exempel och inspirera till ett 
breddat målgruppsarbete, och på så sätt öppna dörren för 
ett framtida intresse.



Läs hela rapporten på 
destinationsutveckling.com
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