Matintresserade
nyfikna upptäckare

Foto: Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Globala resenärer som vill njuta av spännande
måltidsupplevelser
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“Jag älskar allt som har med Sverige att
göra. Jag gillar tystnaden och att bara
finna ro i den. Jag har aldrig upplevt en
sådan tystnad i Tyskland. Så snart jag
kör in i Sverige börjar jag automatiskt
att varva ner.”
– Tysk kvinna 48 år. Källa: Fokusgrupper koncepttest
Hamburg och London vår 2018/ United Minds.

Inledning
Utanför Sverige finns en målgrupp med stort intresse för Sverige
och för att komma hit och uppleva vårt land under en semester.
Det är till dem berättelser om destinationen Sverige och alla
fantastiska upplevelser riktas. Vi kallar dem Globala resenärer.
Ett av segmenten inom De globala resenärerna
lust till att komma till Sverige.

Om Visit Swedens målgruppsanalys
Visit Sweden har sedan 2005 regelbundet genomDen globala resenären. Den senaste större under-

prioriterade marknader.*

Sverigesemester. De vill gärna uppleva den lokala

I den här guiden beskrivs denna grupp närmare.
Du som är aktiv inom svensk besöksnäring kan med

attraktiva matupplevelser.
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“När jag är på semester brukar jag försöka
hitta mindre, fristående restauranger som
turister vanligtvis inte känner till. Jag vill
inte äta schnitzel när jag är utomlands.”
– Tysk kvinna 48 år. Källa: Fokusgrupper koncepttest
Hamburg och London vår 2018/ United Minds.

Några av gruppens
övriga kännetecken:

Foto: Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Vilka är de
Matintresserade
nyfikna upptäckarna?

• Över 60% har en högskoleutbildning.
• 60% är kvinnor.

Målgruppens starkaste värderingar:

• Viktigt med en hälsosam livsstil
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Matintresserade nyfikna upptäckare är en nyfiken grupp med många
intressen som gärna vill lära sig mer om landet de besöker på sin
semester, gärna genom måltiden.

Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Så många är de
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Det här vill de göra
på resan
kunskap stopp.

Så ser en potentiell Sverigeresa ut

• Vara med om kulinariska upplevelser

upptäckarna reser helst i par.

Stort intresse för kultur och livsstil
ska man berätta om hur man upptäcker det

Önskade aktiviteter vid en potentiell Sverigeresa

utomhusupplevelser och kulturupplevelser.
Det här är en grupp resenärer som är starkt

kulturupplevelser.

Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

besöka restauranger med lokal mat.
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…och så vill de uppleva matlandet
Sverige

norrsken är populärt. Även enkla aktiviteter som
att bara vara bara vara ute i naturen och uppleva
naturreservat har stor potential.

gärna uppleva den lokala matkulturen eller smaka

De är generellt intresserade av evenemang som

besöka restauranger med lokal mat och att uppleva
den lokala matkulturen. De vill även besöka lokala

…och så blev resan

kultur och livsstil. 3 av 4 vill göra en rundresa och

imagebank.sweden.se
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och av bra kvalitet samt att restaurangpersonalen är
gästvänlig.
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Så hittar de
information
och inspiration
Efter resan

världen är en naturlig del av deras liv. De är upp-

Men traditionella medier lever kvar
en semesterresa. Men de traditionella medierna lever

Sociala medier vägleder och styr
Före resan:

stora reseportaler eller resehandbok/guidebok
skulle användas ännu mer än andra resenärers
bedömningar via omdömessidor.

bokning av en potentiell Sverigeresa skulle 4 av

…och rekommendationer är viktigt

imagebank.sweden.se

Under resan:
sociala medier brukar göra inlägg under semester-
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“När jag är ute och reser gillar jag att
åka på utflykter och ta del av lokala
traditioner med en gemensam måltid
som avslutning.”
– Amerikansk man. Källa: Fokusgrupper koncepttest
Hamburg och London vår 2018/United Minds.

Så når du ut till
målgruppen
intresserade av det svenska. Genom att anpassa

Fem tips för att nå din målgrupp:
1. Erbjud något spännande och nytt

4. Berätta en historia

upplevelserna under sitt besök i Sverige.

2. Tänk lokalt/traditionellt
Det lokala och traditionella lockar.

upplevelsen.

5. Digital närvaro är viktig

3. Satsa på helhetsupplevelser

Ta del av fakta, kunskap och trender

Du kan utan kostnad ta del av en stor mängd

corporate.visitsweden.com/kunskap
uppdaterade om det aktuella marknadsläget.
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