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Miksi Ruotsiin?
• Lähimarkkinoiden odotetaan palautuvan ensin.
• Ruotsalaiset ovat valmiita matkustamaan, kun taas mahdollista.
• Ensi matkustetaan lähikohteisiin.
• Ruotsin ja ruotsalaisten talous on hyvässä kunnossa ja mahdollistaa matkustamisen, Ruotsissa
nähdään paljon potentiaalia.
• Kestävyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä ruotsalaisille matkailijoille, meidän STF-ohjelma
vahvistaa Suomen kiinnostavuutta.
• Partnerit tehneet jo pitkään markkinointia Ruotsissa.
• Ruotsissa toteutetaan mittava kotimaankampanja “Svemester”.
• Suomi voisi ottaa osan tästä!
• Lähellä, mutta ulkomailla - samaa, mutta Suomen tavalla!

19/04/2021
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Missä nyt mennään?
• Projekti aloitettu tammi-helmikuun vaihteessa
• Koottu kaikki mahdollinen taustatieto
• Tilastotieto, jakelukanavat, asiakasprofiili, lähtöalueet, jne.
• Kartoitettu partnereiden kiinnostusta ja heidän yhteistyömahdollisuuksia
ja –tahtoa sekä partnereiden kokemuksia Ruotsin markkinasta.
• Tavoitteena on sovittaa eri tahojen budjetit tukemaan toisiaan ja
aikatauluttaa toimenpiteet niin, että saadaan paras mahdollinen näkyvyys
ja tulos.
• PR strategia työn alla, etenee hyvää vauhtia.
• KUITENKIN - MALTTI ON VALTTIA!
• ALOITETAAN OIKEAAN AIKAAN KIINNOSTAVALLA VIESTILLÄ JA SISÄLLÖLLÄ!
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Projektin eteneminen
• Visit Finlandin Sweden market team suunnittelun moottorina
• Koko Suomi mukaan

• Saapuminen etelän laivoilla, Vaasan UUSI laiva, maayhteys, lentoyhteydet

• Imagon kohotus "Suomi-matkakohteena"

• Tylsästä ja harmaasta trendikkääksi ja houkuttelevaksi
• Syitä tulla – kiinnostavat tuotteet ja palvelut
• Viipymän pidentäminen
-> PR strategian tärkein tehtävä

• Toimenpidesuunnitelma 2021

• Mahdollisesti sateenvarjomalli, jossa VF imago, partnerit taktinen
• B2B mahdollisuuksien tutkiminen
• Vahvistetaan vasta, kun koronatilanne selvempi ja matkustaminen voi alkaa
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RUOTSALAISMATKAILUN MERKITYS JA RAKENNE SUOMESSA

Etunimi Sukunimi

8

RUOTSI ON YÖPYMISILLÄ MITATTUNA
SUOMEN 4. SUURIN MATKAILUMARKKINA (ennen koronaa)

Lähde: Foreign Overnights in Finland 2019 –raportti s. 3, Visit Finland

… JA TOISEKSI SUURIN MATKAILUTULOILLA MITATTUNA
(ennen koronaa)
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Venäjä
Ruotsi
Kiina
Viro
Saksa
Yhdysvallat
Iso-Britannia
Ranska
Espanja
Japani

Tulot M€ Muutos
632
1
358
2
272
18
238
12
228
8
179
9
160
-2
108
16
99
1
94
6

Lähde: Visit Finland/ Tilastokeskus, matkustustase

RUOTSALAISMATKAILU PAINOTTUU KESÄÄN JA
RANNIKKO-SAARISTOON
• Yöpymisten trendi loivasti laskeva 2000-luvulla (kesä laskenut)
• Vahva kesäpainotus yöpymisissä (kesä-elokuu 46 % koko
vuodesta, heinäkuussa 20%)
• Puolet yöpymisistä rannikko-saariston alueella, kolmannes
Helsingin suuralueella
• Ruotsi on suurin lähtömarkkina rannikko-saaristolle (neljännes
yöpymisistä Ruotsista) ja 4. merkittävin Järvi-Suomelle.
Helsingissä (#7) ja Lapissa (#18) ei yllä top 5 markkinoihin.
• Pohjoismaista ruotsalaisyöpymisiä rekisteröidään selvästi
eniten Tanskassa ja seuraavaksi eniten Norjassa. Yleisprofiili on
skandinavian maissa samantyyppinen painottuen kesään.

Lähteet: Tilastopalvelu Rudolf PowerBI –raportti s. 4, Foreign Overnights in Finland 2019 –raportti s. 7

RUOTSALAISMATKAILIJAN PROFIILI
781 000 matkaa Suomeen vuonna 2018
MATKAN TARKOITUS
Tyypillisesti Ruotsista tullaan tuttava- tai
sukulaisvierailulle (37 %). Lomamatkalla
oli 30 %, työmatkalla 22 %.

Tyypillisimmin matkoja Suomeen tehdään 2-4
kertaa vuodessa, lomamatkoja kerran vuodessa
tai harvemmin. Ensi kertaa Suomeen
matkustavia vain 10 %, lomailijoista 17 %.

AMMATTIRYHMISSÄ JA IKÄJAKAUMASSA
korostuvat työntekijät (25+) ja
eläkeläiset (etenkin lomamatkailijoissa).

KUMPPANIN TAI PERHEEN KANSSA
Lomamatkalaiset matkustavat
useimmiten ydinperheen tai kumppanin
kanssa, muut usein myös yksin.

MATKAN JÄRJESTÄMINEN
Lomamatkoista 25 % ja kaikista
matkoista 14 % ostettu pakettina.

Lähde: Visit Finland/ Matkailijatutkimus 2018

LAIVALLA SUOMEEN, AUTOLLA SUOMESSA
Etenkin lomamatkalaiset matkustavat
useimmiten Suomeen laivalla (85 %), loput
lentäen. Suomessa 60 % liikkui yli 50 km
matkoja, liki puolet käytti omaa autoa.

RUOTSALAISMATKAILIJAN PROFIILI
781 000 matkaa Suomeen vuonna 2018
MATKAN TARKOITUS
Tyypillisesti Ruotsista tullaan tuttava- tai
sukulaisvierailulle (37 %). Lomamatkalla
oli 30 %, työmatkalla 22 %.

Tyypillisimmin matkoja Suomeen tehdään 2-4
kertaa vuodessa, lomamatkoja kerran vuodessa
tai harvemmin. Ensi kertaa Suomeen
matkustavia vain 10 %, lomailijoista 17 %.

AMMATTIRYHMISSÄ JA IKÄJAKAUMASSA
korostuvat työntekijät (25+) ja
eläkeläiset (etenkin lomamatkailijoissa).

LAIVALLA SUOMEEN, AUTOLLA SUOMESSA
Etenkin lomamatkalaiset matkustavat
useimmiten Suomeen laivalla (85 %), loput
lentäen. Suomessa 60 % liikkui yli 50 km
matkoja, liki puolet omalla autolla.

KUMPPANIN TAI PERHEEN KANSSA
Lomamatkalaiset matkustavat
useimmiten ydinperheen tai kumppanin
kanssa, muut usein myös yksin.

MATKAN JÄRJESTÄMINEN
Lomamatkoista 25 % ja kaikista
matkoista 14 % ostettu pakettina.

PITKÄ VIIPYMÄ
85 % matkoista sisälsi yöpymisen. 2/3 viipyi
vähintään 3 yötä, keskimäärin 5,3 yötä.
MAJOITUS
Hotellissa yöpyi noin kolmannes ruotsalaisista.
Lomamatkailijoista 22%:lla oli oma asunto tai
mökki yöpymiseen ja kaikista matkailijoista 34 %
yöpyi tuttavien luona.

Lähde: Visit Finland/ Matkailijatutkimus 2018

RAHANKÄYTTÖ
Tulotaso keskimääräistä kv-matkailijaa
korkeampi, mutta matkalla rahaa
käytetään keskimääräistä vähemmän
(232€ vs. 358€ /hlö /matka).
Lomamatkailijat kuluttavat hieman
enemmän (301€).
Valtaosa matkabudjetista kului
kahviloihin ja ravintoloihin (25%),
ostoksiin ja elintarvikkeisiin (22%) sekä
majoittumiseen (18%).
Hieman keskimääräistä kv-matkailijaa
enemmän kulutettiin ravintoloihin,
liikkumiseen ja polttoaineeseen ja sekä
kulttuuripalveluihin.
SUOSITTELU
NPS hieman alle 40 – ei huono mutta
muihin markkinoihin verrattuna yksi
alhaisimpia.

Visit Finland Matkailijatutkimus 2018 (Suomessa käyneille, ruotsalaiset n=920)

Suomen vetovoimatekijät segmenteittäin,
• Kulttuuri ja viihde (konsertit,
ruotsalaiset lomamatkailijat
teatteri, festivaalit, museot
Yhteensä 781 000 ruotsalaisten tekemää matkaa v. 2018, joista lomamatkoja 234 000 (30 %)
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matkakohde Suomi

Suosittelisi Suomea ehdottomasti

Perheen / sukulaisten kanssa
matkustavat

15-44 -vuotiaat

jne.) korostuvat
kiinnostavimpina Suomen
vetovoimatekijöinä
lomamatkalaisilla yleensä ja
erityisesti perheen kanssa
matkustavilla sekä 15-44vuotiailla
• Luonto ja hyvinvointi koettiin
seuraavaksi tärkeimmiksi, melko
tasavahvoiksi
vetovoimatekijöiksi näissä
lomailijoiden segmenteissä

Luonto (metsät, järvet, joet, kansallispuistot, lumi, jää, revontulet, keskiyön aurinko jne )
Urheilu tai liikunta (ml urheilutapahtumat)
Kulttuuri tai viihde (konsertit, teatterit, festivaalit, museot jne )
Hyvinvointi (hiljaisuus, sauna, kylpylät jne )
Ostokset
Ei mikään näistä

Lähde: Visit Finland/ Matkailijatutkimus 2018

• Suomea suosittelevat
lomamatkailijat pitivät
hyvinvointia tärkeimpänä
vetovoimatekijänä

Top 5 aktiviteetit Suomessa (tehdyt tai kiinnostavat)
Yhteensä 781 000 ruotsalaisten tekemää matkaa v. 2018
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pääasiallinen kohde Suomi
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Suomalainen sauna on selkeästi tärkein kiinnostuksen kohde/ aktiviteetti Suomen matkalla, se on ykkösenä kaikissa valituissa
segmenteissä. Alle 45-vuotiaista vain alle puolet kiinnostuneista on kokeillut sitä > lisää tarjontaa.
Toiseksi kiinnostavimpana tekemisenä tulee kävely, vaellus ja retkeily luonnossa niin ikään kaikissa segmenteissä, mutta se on
enemmän kiinnostuksen tasolla kuin että sitä olisi tehty > lisää tarjontaa
Potentiaalia lisätä tarjontaa on erityisesti myös tuotteilla jotka sisältävät uintia järvessä tai meressä (suosittelijat, alle 45vuotiaat ja perheen kanssa matkustavat)
Kulttuurikäyntikohteet (muut paitsi suosittelijat), museot (lomamatkailijat), makuelämykset (lomamatkailijat ja suosittelijat),
shoppailu (muut paitsi lomamatkailijat) ylsivät myös TOP5 kiinnostuksenkohteisiin

Lähde: Visit Finland/ Matkailijatutkimus 2018

= potentiaalia
lisätä
tarjontaa/
tietoisuutta/
saatavuutta

SWEDEN’S
DIGITAL DEMAND 2020
TOURISM-RELATED INTERNET SEARCHES ABOUT FINLAND
19.4.2021
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Sweden is #12 market by the volume of
tourism-related searches about Finland

All together
4,8 million international searches
(-12% compared to 2019)

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

TRAVEL AND SEARCHES FROM SWEDEN

Normally almost half of Swedish overnights is registered in
Finland in the high season summer months, especially in July.

There was a clear spike in the searches in July 2019, which
wasn’t there anymore in 2020 as especially searches about
Camping (-64% whole year) and Cruises (-52%) dropped

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

TOP 10 MICRO BRANDTAGS 2020 FOR SWEDEN
• Cities 16 600 (+23 %)
•
•
•
•
•
•

Saunas 8 400 (+17%)
Lakes 6 300 (+12%)
Swamps & Wetlands 5 400 (+327%)
Sport Events 4 400 (-9%)
Resorts 4 000 (+181%)
Igloos Hotels 3 800 (+6%)

General Travel searches (7 600)
doubled, Places to Visit declined
Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

TOP 3 MICRO BRANDTAGS 2020 FOR SWEDEN
Cities, Saunas and Lakes, respectively, remained among the top 5 most searched topics for Swedes throughout the
year, in each of the 4 seasons. All of these topics were also internationally in the top 10 for Finland and grew in
popularity both internationally and for Swedes despite the decline of overall travel searches.

Cities 16 600 (+23%)

Saunas 8 400 (+17%) Lakes 6 300 (+12%)

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

FASTEST GROWING MICRO BRANDTAGS 2020
Swamps & Wetlands hit the top 3 topics searched in summer and autumn seasons 2020, and is a fairly new topic for
Swedes, searches growing from 1 300 in 2019 to 5 400 in 2020. Internationally, it is not a popular topic at all; 80 % of
searches were made by Swedes. Most searches were made between May and October. Resorts searches almost tripled
and general Travel searches doubled in general grew quite a lot. For both, most searches were made between May and
September, with spikes in June and September. Internationally, Sweden is number one market searching for resorts.

Swamps

5 400 (+327%)

Resorts

4 000 (+181%)

Travel

7 600 (+94%)

Most
often
used
keyword
”träsk”

Source: Digital Demand /Visit Finland 2021

YHTEENVETO RUOTSIN MATKAILUMARKKINASTA
RUOTSI ON SUOMELLE MERKITTÄVÄ MATKAILUMARKKINA JO NYT JA SIINÄ ON POTENTIAALIA
• Ruotsi tärkeimpien maiden joukossa yöpymisillä ja rahankäytöllä mitattuna

• Yöpymiset painottuvat voimakkaasti kesään ja rannikko-saariston sekä myös Helsingin suuralueille,
• Valtaosa tulee laivalla ja liikkuu Suomessa pidempiä matkoja omalla autolla
• Tyypillisin matkan tarkoitus on tuttava- ja sukulaisvierailu
NYKYISISSÄ MATKAILIJOISSA 30 % ENSISIJAISESTI LOMAMATKAILIJOITA, JOISTA
• Lähes 2/3 on 25-64-vuotiaita, reilu neljännes yli 64-vuotiaita ja eläkeläisiä
• Kolmannes yöpyy hotellissa, runsas viidennes omassa asunnossa tai mökissä

• Tyypillisesti käy Suomessa kerran vuodessa tai harvemmin, 17 % ensi kertaa Suomessa

YHTEENVETO RUOTSIN MATKAILUMARKKINASTA
KIINNOSTUSTA SEKÄ KAUPUNKI- ETTÄ LUONTOMATKAILUUN
• Kulttuuri ja ruoka näkyvät Suomessa matkailleiden ruotsalaisten tekemisissä,
kiinnostuksenkohteissa ja rahankäytössä
• Sauna oli useimmin kokeiltu ja myös kiinnostavin tekeminen Suomessa
• Paljon kiinnostusta oli myös mm. kävelyyn ja retkeilyyn luonnossa
• Internet-hakujen perusteella kaupungit, saunat ja järvet eniten haettujen teemojen
joukossa sekä 2019 että 2020
KORONAN VAIKUTUS NÄKYI VIIME VUODEN INTERNET-HAUISSA:
• Suo- ja kosteikkohaut lisääntyivät voimakkaasti ja nousivat top-hakuihin kesällä ja syksyllä
• Resorts ja yleiset matkailuhaut lisääntyivät ja kiinnostivat erityisesti kesäaikaan
• Risteily- ja camping-haut (kesä) vähenivät voimakkaasti ja edellisvuoden kesän
hakupiikkiä ei tullut

Tarkempia lukuja: Visit Finland Ruotsi markkinatietoa 032020
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Entry Strategy project / Swedish Market

Scope and timeline
Research,
background
materials
Mid-March

On-going PR
work &
marketing
activities

Creative
concept
Mid-March

Target group
selection

Mid-April

Mid-May

June ->

PR &
marketing
plan, vf.com
update
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Target group for communication: The Trend Setters
25–45 years old. Women, men
and non-binary.

Live in the bigger cities in
Sweden.

Curious, always exploring and
ready for new experiences.

Thrive on "being the first" on
new trends

Keen to share their experiences

Not economically sensitive
when it comes to
accommodation and
experiences.

Educated and aware of social
injustices, news and
environmental issues.

Seek information and
recommendations outside the
traditional media

Value wellness, happiness and
mindfulness.

Impatient with bad service,
complicated booking systems
and misleading information.
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Why this target group?
Trend Setters always inspire other people. By activating them
we will reach far outside the target group.
The Trend Setters are parents, singles, couples, groups of
friends – not excluding any way of travelling.
The Trend Setters often have big personal platforms or networks,
and are always willing to share their experiences.

The Trend Setters do not mind a longer or more complicated way
of getting to an "unexplored" hidden gem.
The Trend Setters are less likely to have a cemented and oldfashioned relation to Finland.
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Interesting content is the key
• We will need angles and hot topics to make Finland interesting to the Swedish market and to help
it stand out as a travel destination.
• Travel trends in Sweden:
Silent retreats

Hiking

Water sports/
activities

Design pieces

Cabins

Saunas

Fishing

Home of artist X

Glamping

Ice bathing

Sailing/boating

Architecture
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Matkailijan odotukset Ruotsissa
• Kestävyys noussut tärkeäksi matkakohdetta valittaessa.
• Kohteelta ja palveluilta edellytetään turvallisuutta, autenttisuutta,
hygieenisyyttä ja vastuullisuutta. 
• Ruotsalaiset arvostavat yksinkertaisia luontokokemuksia. 
• Lomalle halutaan matkustaa omalla autolla, laivalla, junalla tai
bussilla. 
• Ruotsalaiset ovat hyvin perhekeskeisiä ja lomalle matkustetaan oman
perheen ja ystävien kanssa.
• Varaus- ja peruutusehdot oltava joustavat.

19/04/2021
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Ruotsalaiset matkailijoina
• Ruotsalaiset haluavat lomallaan pitää hauskaa ja tutustua uusiin asioihin,
rentoutua, syödä hyvin ja nauttia luonnosta
• Ruotsalaiset lomamatkoilla 1) tutustutaan kaupunkeihin, 2) tavataan
ystäviä ja koetaan elämyksiä yhdessä, 3) nautitaan ruokaelämyksistä, 4)
toteutetaan kevyitä luontoaktiviteetteja ja 5) tehdään kiertomatkoja
• Matkakohteen haku: 1) google, 2) ystävät ja tuttavat suosittelevat, 3)
kohteiden nettisivut, 4) Tripadvisor, 5) varaussivujen tarjoukset, 6)
Instagram
• Tärkeimmät varauskanavat 1) booking.com, 2) hotels.com, 3) suoraan
majoituskohteen sivuilta
• Suomeen matkustettaessa huomioitava liikenneyhtiöt

19/04/2021

First name Last name

32

Vinkkejä tuotteistukseen
• Miten eroaa muista kohteista?
• Suomen USP:t ja alueelliset USP:t
• Majoituksen sijaan/lisäksi tietoa käyntikohteista ja elämyksistä
• Miltä tuntuu? Miltä näyttää? Fiilistelyä, kuvia, unelmia….
• Nostettavia teemoja ja näille konkretiaa:
• Ruotsinkielisyys, sen kulttuuri ja historia
• Arkkitehtuuri ja design
• Ruokakulttuuri ja lähiruoka
• “hidden gems” - nostoja
• Perhekohteet
19/04/2021
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