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Abstract 
The purpose of the existing study is to investigate how trends in the tourism industry come 

into existence and which drivers control the penetrating power of the trends on the market.  

Within the tourism industry, as in other industries, we can perceive the existence of trends. 

These control the development of tourism, at the same time being in command of consumer 

behavior. Being aware of which driving forces in the society that are having power over the 

development of trends makes it possible to predict possible future scenarios within tourism 

development in a prospective society. This insight creates opportunities for tourism 

developers to create a head start for their destination by adopting predicted trends before they 

occur, or creating trends on their own relative to the current megatrends.  

Previous research is above all in English and mostly available in article databases online. My 

wish is to free know-how and make it available for the public. Prior theories state the fact that 

the driving forces creating opportunities for trends to emerge and develop are technology, 

demography, politics, economy, environmental and social drivers.  

The people I interviewed have been subjectively hand-picked through a stratified selection. 

They are futurists with a good insight and knowledge about trends and how they affect 

tourism. The interview contained a structured questionnaire and has been responded to via e-

mail.  

The result shows that those who were interviewed mainly shared the opinion of the futurists 

whose work composed the academic theory. Eventual differences might depend on the fact 

that they got degrees within different disciplines. Even though there seem to be some 

principles for how trends are created and developed they are not reliable in the long run, since 

these principles are unpredictable and variable. Therefore it is a good idea to perform a 

contemporary social and environmental analysis before taking on the trends, since changes 

within trends can happen rapidly due to fast changes in the social structure or technical 

innovations and progress.  
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Sammanfattning 
Föreliggande studie har som syfte att undersöka hur trender i turismindustrin uppkommer 

samt vilka drivkrafter det är som styr huruvida trender får stark genomslagskraft eller ej.  

Inom turismindustrin, liksom i andra näringar, kan vi finna trender. Dessa trender styr 

utvecklingen av turismen, samtidigt som de till stor del även styr konsumtionsbeteende. 

Genom att vara medveten om vilka drivkrafter i samhället det är som styr utvecklingen av 

trender skapas även en möjlighet att förutspå hur turismutvecklingen möjligtvis kan komma 

att se ut på lång sikt och därmed skapa sig ett försprång i egenskap av turismutvecklare, 

alternativt vara i framkant och leda utvecklingen.  

Tidigare forskning är framför allt på engelska och till största del endast tillgänglig via 

artikeldatabaser. Jag hoppas därmed kunna frigöra kunskapskapital så att det blir tillgängligt 

för allmänheten. Teorin visar att de drivkrafter som ger upphov till och styr utvecklingen av 

trender är teknologi, demografi, politisk situation, ekonomi, miljömedvetenhet, och 

sociologiska faktorer.  

Intervjuobjekten är subjektivt handplockade genom stratifierat urval. De är futurister med god 

insikt i trenders påverkan på turism. Frågorna i min strukturerade intervjuguide har besvarats 

via e-post.  

Resultatet visar att dessa futurister till stor del har en åsikt som stämmer överens med eller i 

viss mån liknar deras kollegors teoretiska verk som utgör grunden för tidigare forskning. 

Eventuella meningsskiljaktigheter kan tänkas bero på att de är forskare som, trots att de alla 

har god kännedom om trender och trenders påverka på turismutveckling, även har sina 

examina i olika discipliner. Det tycks finnas grundprinciper för hur trender driver 

turismutvecklingen framåt, samtidigt som dessa är föränderliga och därmed inte tillförlitliga 

på sikt. Istället bör man utvärdera situationen med en omvärldsanalys utifrån de megatrender 

som råder, då dessa är övergripande trender som förändras långsamt medan mindre trender 

kan äga rum plötsligt till följd av nya framsteg eller förändringar i samhällsstruktur eller 

teknik. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
264 miljarder kronor. Så hög var den svenska turismindustrins totala omsättning under 2011. 

Det innebar en ökning med 6,4 % jämfört med 2010.
1
 Förutom att vara en växande näring

2 så 

är turismindustrin även väldigt känslig för externa faktorer.
3
 Inom turismen råder trender som 

styr i vilken riktning utvecklingen sker. Dessa trender påverkas av en rad olika faktorer i 

samhället – så kallade megatrender.
4
 En av de tydligaste trenderna idag är övergången till ett 

globalt hållbart samhälle,
5
 vilken framtidens turism till stor del kommer behöva vägledas av 

för att möjliggöra fortsatt tillväxt av turismindustrin. Ur globaliseringen har tydligare nischer 

uppkommit vilket skapar större attraktionskraft hos snävare kundgrupper. Eftersom 

konsumtionsbeteende påverkas starkt av trender skapar det även förutsättningar att se över sitt 

eget kapital som destination inför en fortsatt utveckling för att möta kundens behov.
6
 

Förmågan att identifiera de faktorer som driver på utvecklingen och hantera hur dessa faktorer 

interagerar med varandra är ett nyckelelement för att turismindustrin ska drivas 

framgångsrikt.
7
 

Genom att kunna identifiera de megatrender och trender som utmärker sig på 

turismmarknaden skapas en potential för aktörer på turismmarknaden att utifrån dessa 

förutsättningar skapa framgångsrika koncept och förbereda sig för framtiden.
8
 

Uppsatsen skrivs på uppdrag av Halland.se, som är Region Hallands verktyg för att i 

samarbete med företagspartners få Halland att bli en attraktivare livsplats, investeringsplats 

och upplevelsedestination. På deras begäran undersöker jag hur trender skapas i 

upplevelseindustrin ur ett globalt perspektiv, samt vilka nyckelfaktorer det är som avgör 

trenders genomslagskraft. Genom att dessa frågor besvaras kan en förståelse för nämnda 

fenomen uppstå. I framtiden kan det då bli ett viktigt verktyg när man vill förutspå vilka 

trender som kan komma att bli långsiktigt framgångsrika, samt hur turismen i Halland bör 

                                                           
1
 Tillväxtverket. Fakta om Svensk turism 2011. 2012. 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1804 (Hämtad 2013-03-19) 
2
 World Tourism Organization UNWTO, Tourism Highlights 2012 Edition. 2012. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf  

(Hämtad 2013-03-19) 
3
 Dwyer, Larry et al. Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management 30, 

(2009): 63-74. doi: 10.1016/j.tourman.2008.04.002. 
4
 Ibid. 

5
 Ellyard, Peter. Designing 2050: Imagining and Building a Global Sustainable Society. Journal of Futures Studies, 

Vol. 15, No. 3 (2011): 175–190. http://www.jfs.tku.edu.tw/15-3/E02.pdf  
6
 Hassan, Salah S. Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism 

Industry. Journal of Travel Research, Vol. 38, No. 3 (2000): 239-245. doi: 10.1177/004728750003800305. 
7
 Dwyer, Larry., Knežević Cvelbar, Ljubica., Edwards, Deborah., Mihalic, Tanja. Fashioning a destination tourism 

future: The case of Slovenia. Tourism Management 33, (2012): 305-316. doi: 10.1016/j.tourman.2011.03.010. 
8
 Ellyard, Peter. Designing 2050: Imagining and Building a Global Sustainable Society. Journal of Futures Studies, 

Vol. 15, No. 3 (2011): 175–190. http://www.jfs.tku.edu.tw/15-3/E02.pdf 
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utvecklas för att möta dessa trender. Det kan även komma att bli ett viktigt verktyg för att 

själva skapa trender på turismmarknaden och leda utvecklingen av turismindustrin.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna kvalitativa uppsats är att förstå hur trender i upplevelseindustrin 

uppkommer samt vilka nyckelfaktorer som styr vilka trender som blir framgångsrika. 

1.3 Frågeställning 
 Hur skapas trender? 

 Vilka nyckelfaktorer avgör vilka trender som får ett genomslag? 

 Vilka nyckelfaktorer avgör vilka trender som fortsätter vara långsiktigt aktuella? 

 Vilken påverkan har dessa trender på turismindustrins fortsatta utveckling? 

1.4 Definition av begrepp 

1.4.1 Trender 

Trender kan beskrivas som generella riktningar eller tendenser, vilka används för att med 

hjälp av existerande information generalisera kring hur framtiden kan komma att te sig.
9
   

1.4.2 Megatrender 

Megatrender är krafter som påverkar alla områden i samhällsutvecklingen i såväl staten som 

marknaden och det civila samhället.
10

  

1.4.3 Turism 

Turism innebär förflyttning av människor från den geografiska miljö där de vanligtvis bor och 

vistas till en annan plats av personliga eller professionella skäl, under kortare tid än ett år, 

samt inkluderar de aktiviteter som bedrivs på den destination man reser till.
11

  

1.4.4 Futurist 

Enligt Association of Professional Futurist (de professionella futuristernas förening) är en 

professionell futurist en person som studerar framtiden för att kunna förmedla vilka 

förändringar som kan komma att ske så att personer och konstellationer kan förbereda sig 

inför dessa förändringar. Målet är dock inte att förutsäga exakt vad som kommer att ske, utan 

snarare att visa på vad som möjligtvis skulle kunna ske eller vad som borde ske, för att kunna 

möta utvecklingen och förändringar i framtida scenarion.
12

 

                                                           
9
 Dwyer, Larry et al. Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management 30, 

(2009): 63-74. doi: 10.1016/j.tourman.2008.04.002. 
10

 Copenhagen Institute for Futures Studies. Why megatrends matter. 2006. 
http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1469 (Hämtad 2013-04-22) 
11

 Turistdelegationen. Turismens begreppsnyckel; En översikt över internationellt rekommenderade begrepp 
med definitioner för turism. 1995. Tillväxtverket; Publikationer; Turismens begreppsnyckel. 2006. (Hämtad 
2013-05-23) 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism.4.21099e4211fdba8c87b800017331
.html (Hämtad 2013-05-23) 
12

 Association of Professional Futurists. What is a futurist? 2013. http://www.profuturists.org/futurists  

(Hämtad 2013-04-30) 
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1.4.5 Makromiljö 

Makromiljön kan beskrivas som den globala miljön.
13

  

1.5 Avgränsningar 
Trots att uppsatsen skrivs på uppdrag av Region Halland så kommer jag dock inte fundera 

över Hallands eventuella utveckling utan fokus kommer endast ligga på just hur trenderna 

bidrar till utvecklingen av turismindustrin i stort. Detta för att skapa rimliga ramar så att 

föreliggande uppsats inte blir alltför långdragen. Dessa ramar bidrar även till ett 

generaliserande som kan appliceras på andra exempel och inte blir bundet endast till Halland. 

Turismindustrin omfattar resor av såväl personliga som professionella anledningar. I 

uppsatsen kommer endast turism av personliga skäl vara aktuellt, då förutsättningarna skiljer 

sig för fritidsturism kontra arbetsresor.  

2 Teori 

2.1 Inledning 

Detta kapitel omfattar befintlig teori inom det valda forskningsfältet som anses vara relevant 

för uppsatsens frågeställning. I föreliggande uppsats förekommer även begrepp som är viktiga 

att definiera lite tydligare än i begreppsnyckeln, vilka behandlas tydligare i detta kapitel. 

2.2 Trender 
För att trender skall kunna ge information om framtiden krävs det dock att ingenting förändras 

bland de existerande förutsättningarna.
14

 Eftersom turismen påverkas av drivkrafterna inom 

flera ekonomiska sektorer så innebär det att man inte kan se trender inom upplevelseindustrin 

som avskilt från övriga drivkrafter när framtiden formas.
15

 

2.3 Megatrender 
Naisbitt beskriver megatrender som större förändringar av sociala, politiska, miljömässiga, 

ekonomiska eller teknologiska omständigheter.
16

 Förändringarna sker långsamt och under en 

längre tid, vilket gör att en megatrend influerar till utveckling och trendskapande inom olika 

segment under en lång tid framöver.
17

 Exempel på nutida megatrender är åldrande befolkning, 

ökad välfärd, globalisering, digitalisering, kommersialisering, teknologiska förbättringar och 

innovationer, individualisering etc. När man tar hänsyn till megatrenderna i samhället skapas 

förutsättningar att förstå och förutspå i vilken riktning utvecklingen kommer att ske i 

                                                           
13

 Kotler, Philip et al. Principles of marketing: European edition. 5. ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 
2008. 
14

 Dwyer, Larry et al. Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management 30, 
(2009): 63-74. doi: 10.1016/j.tourman.2008.04.002. 
15

 Dwyer, Larry & Edwards, Deborah. Tourism Product and Service Innovation to Avoid ‘Strategic Drift’. 
International Journal of Tourism Research 11, (2009): 321-335. doi: 10.1002/jtr 
16

 Naisbitt, John. Megatrender: tio nya inriktningar som omvandlar våra liv i organisationer och företag. 
Stockholm: Timo i samarbete med Management media, 1983. 
17

 Dwyer, Larry & Edwards, Deborah. Tourism Product and Service Innovation to Avoid ‘Strategic Drift’. 
International Journal of Tourism Research 11, (2009): 321-335. doi: 10.1002/jtr 
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framtiden. Dock kan förutsättningarna snabbt komma att ändras,
18

 exempelvis ledde 

terrorattentatet den 11e september 2001 till en tillfällig bromsning av globaliseringen.
19

  

På grund av sådana förändringar som kan vara svåra eller omöjliga att råda över brukar 

megatrenders påverkan sammanfattas i tre punkter; 

 Det förutsägbara 

 Det möjliga  

 Det föredragna 

Det möjliga måste beaktas då utfallet kan komma att ändras i takt med att förändringar sker på 

både lokal, nationell, internationell och global nivå. Det föredragna utfallet är även det viktigt, 

då framtiden inte är något som sker per automatik. Vi kan istället välja vilken framtid vi vill 

se och skapa förutsättningar och förbereda oss för att möta den.
20

 

2.4 Makromiljö 
För att förstå makromiljön och trender kan en omvärldsanalys vara till hjälp. Makromiljön 

bryts då ner till mindre segment, vilka förenklar en analys av trender och. Analysen kan 

innefatta fyra eller sex segment; 

PEST-analys 

 Politiska faktorer 

 Ekonomiska faktorer 

 Samhälleliga faktorer 

 Teknologiska faktorer.
21

 

STEEP-modellen beaktar ovanstående segment samt demografi och miljön. Här ligger fokus 

dock på hur de olika segmenten interagerar, vilket rimligtvis kan vara användbar då olika 

drivkrafter bakom förändring skall identifieras och kartläggas.
22

 

  

                                                           
18

 Ellyard, Peter. Destination 2050: a concepts bank and toolkit for future-makers. Melbourne: Preferred futures 
Institute, 2012. 
19

 Copenhagen Institute for Futures Studies. Why megatrends matter. 2006. 
http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1469 (Hämtad 2013-04-22) 
20

 Ibid. 
21

 Fahey, Liam & Narayanan, V. K. Macroenvironmental analysis for strategic management. St. Paul [Minn.]: 
West, 1986. 
22

 Evans, Nigel, Strategic management for travel and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003. 
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2.5 Turismens utveckling 
Idag ökar den utbildade medelklassen i många delar av världen,

23
 detta innebär att fler 

människor får möjlighet att resa, vilket även går att se i WTO’s statistik då antalet 

internationella turistankomster under 2012 ökade med 4 % och nådde upp till 1,035 miljarder 

turistankomster totalt.
24

 På WTO spekuleras det i att antalet internationella turistankomster 

kommer fortsätta öka med i snitt 3,3 % mellan 2010 och fram till 2030.
25

 År 2050 tror man att 

så många som 4,7 miljarder turister kommer åka på en utrikesresa.
26

 Det färdmedel som 

dominerar inom turismindustrin är luftburna transportmedel, vilket under 2011 stod för hela 

51 % av transporterna för internationella turister. På andra plats kom vägburna 

transportmedel, varav bil och buss stod för 41 %.
27

 Ökad turism kommer leda till ökade 

transporter och ytterligare påverkan på miljön från dessa transportmedel. Det kommer därför 

vara viktigt att utvecklingen sker på ett sätt som är hållbar både ekonomiskt, socialt, 

miljömässigt samt kulturellt.
28

  

  

                                                           
23

 Ellyard, Peter. Destination 2050: a concepts bank and toolkit for future-makers. Melbourne: Preferred futures 

Institute, 2012.  
24

 World Tourism Organization UNWTO, International tourism to continue robust growth in 2013. 2013. 

http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013 

(Hämtad 2013-03-19) 
25

 World Tourism Organization UNWTO, Tourism Highlights 2012 Edition. 2012. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf  
(Hämtad 2013-03-19) 
26

 Yeoman, Ian., Yu, Rebecca Li., Mars, Michelle. & Wouters, Mariska. 2050 - tomorrow's tourism. Bristol: 
Channel View Publications, 2012. 
27

 World Tourism Organization UNWTO, Tourism Highlights 2012 Edition. 2012. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf  

(Hämtad 2013-03-19) 
28

 Ellyard, Peter. Destination 2050: a concepts bank and toolkit for future-makers. Melbourne: Preferred futures 
Institute, 2012. 
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2.6 Drivkrafter bakom utveckling 
De drivkrafter som huvudsakligen bidrar till en utveckling av turism är enligt Ian Yeoman 

välfärd, teknologi och resurser. Dessa är rådande megatrender i samhället och inom 

turismutvecklingen. I sin bok 2050 - tomorrow's tourism så visas sambandet mellan dessa 

drivkrafter i figuren som kan ses nedan. Inom megatrenderna finns det utrymme för trender att 

skapas och samverka. Ifall utvecklingen inom samtliga faktorer beaktas blir det möjligt att 

förutspå viss utveckling, ökad digitalisering och globalisering i kombination med ökad välfärd 

leder exempelvis till en viss typ av beteende hos resenärer.  

 

2.6.1 Välfärd 

Yeoman hävdar att den främsta nyckeln till turismens möjlighet att över huvud taget existera 

bygger på välfärd. I takt med att ekonomier växer så ökar även nivån av den disponibla 

inkomsten hos människor, som framför allt i tillväxtekonomier till stor del spenderas på 

turism. Samtidigt kan man se att de utgifter som läggs på turism avtar när den ekonomiska 

situationen är stram, så det finns ett tydligt samband mellan tillväxt och ökning av turism. 

Inom välfärdsegmentet beaktar man även det maktskifte som sker på världsekonomifronten, 

med nya tillväxtländer och sedan tidigare etablerade länder vars medelklass nu ökar ännu 

mer.
29

  

Det är framför allt de så kallade MBRIIC-länderna som framhävs, vilka består av; Mexico, 

Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien och Kina. Dessa länder spås dominera på 

världsmarknaden rent ekonomiskt, även om den största inkomsten per capita kommer att 

finnas i de traditionella västländerna. Ett mönster liknande det ekonomiska skiftet kommer 

även att synas på turismmarknaden, där Europa förutspås förlora upp till 30 % av sina 

marknadsandelar bland den internationella turismen till förmån för tillväxt i länderna i syd 

och öst. Europas marknadsandel kommer då falla från 50,7 % till 23,3 %.
30

  

                                                           
29
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Det finns dock ett annat scenario som man spekulerar i kan vara troligt. Det är att en 

prisökning sker i samhället på grund av minskade resurser, inflationstryck och fallande BNP. 

En viktig faktor som styr detta scenario är att man inte hittar några alternativ till oljan i tid, 

vilket driver transportkostnader uppåt så till den grad att medelklassen inte har råd att resa. Ett 

sådant utfall skulle kunna leda till färre turister som spenderar mindre pengar på resor.  

De höga transportkostnaderna skulle leda till att lågprisflyg konkurreras bort samtidigt som 

långväga resor blir mer exklusiva och endast genomförs av en rik överklass. Detta skulle 

bromsa upp den asiatiska tillväxten. Yeoman tror att i ett sådant scenario skulle Europas 

marknadsandel på grund av den asiatiska tillväxtbromsningen endast falla från 50,7 % till 

39,8 %. Detta beror till stor del på att Europa är så kompakt och har många storstäder, istället 

för ett par få megastäder. I detta scenario är det främst storstadsturism som är framgångsrikt 

på turismmarknaden tack vare goda förbindelser och kollektivtrafik.
31

 

Den demografiska utvecklingen spelar en stor roll i turismutvecklingen. En åldrande 

befolkning skapar en stor marknad för turism i kombination med ökat välbefinnande och 

livskvalitet under livets senare år, samtidigt som en ökning bland äldre och minskning av 

möjlig arbetskraft i västvärlden bidrar till pensionsreformer i många västländer där man nu 

har en nedgång i antalet barnfödslar. Man kan även se att det som driver MBRIIC-länderna 

till ökad välfärd bland annat är ökningen av arbetskraft, teknologiska framsteg och 

värdeökning för växelkurs. Genom växande arbetskraft och låg produktionskostnad i 

MBRIIC-länderna förväntas även aktiekapitalet växa för länderna då den snabba tillväxten 

attraherar investerare. I takt med att produktionen av varor ökar krävs att arbetare utbildas, 

vilket är en av de faktorer som tydligt leder fram till en ökad medelklass. Man har även sett att 

i Indien ökade utrikesresorna med 146 % mellan åren 2000 – 2008. Under samma period 

ökade utrikesresorna från Kina med 338 %. Detta är två tillväxtmarknader som kommer att 

fortsätta växa i framtiden, med förutspådd årlig tillväxt på 5,6 % för Kina och 5,9 % för 

Indien.
32

  

2.6.2 Teknologi 

Även teknologiska framsteg har kommit att driva turismutvecklingen framåt. Här är det 

främst digitaliseringen och Internets framväxt som har kommit att ändra 

distributionskanalerna. Framför allt är det sättet att göra turismen och destinationer möjliga att 

upptäcka, undersöka och jämföra som har underlättat för turister.
33

 Som exempel kan nämnas 

att i Tokyo (37,2 miljoner invånare) och Seoul (22,8 miljoner invånare)
34

, som båda är 

metropoler med över 10 miljoner invånare, bokas 30 % av alla hotellövernattningar på 

ankomstdagen via en mobiltelefon. Teknologiska framsteg som gynnar transportsektorn går 

också att finna inom till exempel flygindustrin, där man arbetar för att göra flygplan 

energisnålare, ta sig fram snabbare och ha så stor passagerarkapacitet som möjligt. 
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Teknologiska framsteg behöver dock inte vara endast av godo. För de länder som har svårt att 

följa med i utvecklingen kan det i stället komma att bli deras fall. Förändringarna sker i dag 

snabbare än någonsin och blir en utmaning i synnerhet för ekonomier med tillväxt som mål.
35

  

2.6.3 Resurser 

Slutligen kan sinande resurser komma att bli ett stort hot mot framtida turism. Det inkluderar 

mat och dricksvatten men även oljan som påverkar turismen kraftigt genom att majoriteten av 

de transportmedel som turister använder sig av någon gång under resan är beroende av olja 

som drivmedel. Minskade oljeresurser globalt kommer troligtvis leda till höjda priser för de 

transportmöjligheter där alternativ till olja saknas, vilket leder till en minskad möjlig 

målgrupp då medelklassen inte kommer att kunna resa i samma utsträckning som nu trots att 

det är en målgrupp som ökar kraftigt globalt sett. Minskad möjlighet till dyra, långa resor kan 

även resultera i att internationell turism minskar men den lokala eller inhemska turismen i 

stället ökar. Det kan dock även tänkas att innan transportsektorn hamnar i denna situation 

sätter minskade oljeresurser press på innovationer och utveckling av alternativa drivmedel och 

transportmöjligheter.
36

   

 

2.7 Konsumenten idag och imorgon 
Framtidens konsumenter är en generation som har växt upp med sociala medier, 

högteknologiska utvecklingar, snabba förändringar och makt. Men redan idag kan vi se att 

teknologiska lösningar gör det möjligt för konsumenten att undersöka utbudet, jämföra 

alternativ och fråga tidigare kunder om råd. Med kunskap följer krav från konsumentens sida; 

man förväntar sig kvalitet, valmöjlighet och premiumalternativ. När fler konsumenter söker 

bättre upplevelser är just premiumalternativ en nisch som förutspås öka kraftigt.
37

  

Starkast trend kan man se i att konsumenter vill ha valuta för pengarna och efterfrågar ett 

mervärde på produkten utöver det som man anser sig betala för. Valmöjlighet och längtan 

efter nya upplevelser är det som idag driver konsumenter på turismmarknaden. Detta tillstånd 

brukar kallas för fluid identity eller med en svensk översättning, ”flexibel/flytande identitet”. 

Denna trend bottnar i sin egen drivkraft – valmöjlighet. ven lågprisbolagen och konkurrens på 

turismmarknaden har bidragit till framväxten av en sådan konsument. Från turistens 

perspektiv handlar det om att jaga upplevelser, länder och nya erfarenheter.
38

  

En viktig nyckel till framgång för destinationer är därför kulturellt kapital, då det kulturella 

kapitalet definierar destinationens approach. Finns det inget kulturellt kapital finns det inte 

heller något som särskiljer destinationen från andra alternativ. Det är dock viktigt att 

uppmärksamma att kultur som definition förändras och i turistens ögon kan vara såväl opera 

som stå upp-show. Flexibel identitet innebär här att man är öppen för nya upplevelser utan att 
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begränsas, samma turist kan söka bekvämlighet, äventyr och miljövänlig ekoturism på olika 

resor och blir därför svår att kategorisera. Det innebär även att det blir svårt för destinationer 

att marknadsföra sig gentemot sin målgrupp då man inte kan segmentera målgruppen inom 

samma tydliga ramar som tidigare, då beteende och attityd kan variera.
39

  

Denna identitet är applicerbar på individer i tillväxtländer och välfärdsamhället, där de 

ekonomiska förutsättningarna är goda. Man kan även se att ombytligheten hör ihop med en 

åldrande befolkning som har haft möjligheten att se och upptäcka under sin livstid och 

förväntar sig nya upplevelser även under livets senare skede. Omgivningen är skiftande och 

utvecklas snabbt, stimulerat av kommunikationskanaler och teknologi som hela tiden 

utvecklas. Den här typen av konsumenter uttrycker sig i sociala medier och sprider sina 

åsikter – samtidigt som de fattar egna beslut grundat på det de ser online. Andras 

rekommendationer via exempelvis Tripadvisor spelar då en viktigare roll än klassisk 

marknadsföring.
40

 

Vid lågkonjunktur är det istället den enkla identiteten som tar vid. Detta utfall skulle enligt 

Yeoman vara ett resultat av bland annat pensionsreformationer i framför allt västvärlden, brist 

på olja och över huvud taget mindre disponibel inkomst i hemmen. Turismen försvinner inte 

helt, men sker under enklare förhållanden. I ett sådant scenario dominerar inrikesturism, 

budgetalternativ och resor under kortare perioder på turismmarknaden. Enklare resor bottnar 

även i en längtan efter att återgå back to basic, med fokus på mänskliga relationer och närhet 

till naturen. 
41

  

I framtiden kommer invånare från MBRIIC-länderna bli konsumenter att räkna med på 

marknaden på ett helt annat sätt än tidigare. Som nämnts under ”Drivkrafter bakom 

utveckling” så växer framför allt ekonomierna Kina och Indien. År 2020 så förväntas Indiens 

utrikesturism motsvara ett värde av 28 miljarder USD. Det som går att identifiera bland 

konsumenter på denna marknad är att den typiska resenären är mellan 25-65 år, välutbildad, 

familjeorienterad och tillhör samhällets övre skikt. Ungefär två tredjedelar av alla som reser 

för nöjes skull gör det i sällskap med sin familj och det man främst tittar på i val av 

destination är säkerhet och varierat utbud av aktiviteter. Förutom tillväxtekonomierna 

MBRIIC så har även Turkiet haft en ökning på utlandsresor med 87 % mellan år 2000-2008, 

samma tidsspann som nämndes tidigare för MBRIIC-länderna.
42
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2.8 Drivkrafter bakom trender 
Förutom att turismindustrin är beroende av faktorerna välfärd, teknologi och resurser för att 

kunna existera och utvecklas, så styrs även långsiktiga trender i samhället och turismindustrin 

av en rad olika drivkrafter i samhället. Dessa drivkrafter är; 

 Politiska drivkrafter 

 Ekonomiska drivkrafter 

 Teknologiska drivkrafter 

 Miljömässiga drivkrafter 

 Demografiska drivkrafter 

 Sociala drivkrafter
43

 

Detta perspektiv utgår från STEEP-modellen. Under respektive nyckelfaktor för 

trendutveckling kommer ett antal megatrender att nämnas. I texten benämns de som trender 

för enkelhetens skull. 

2.8.1 Politiska drivkrafter 

För att turism ska kunna utvecklas hållbart på en destination förutsätter det ett fredligt 

tillstånd i destinationens omedelbara närhet. Även trygghet och politisk stabilitet spelar en 

stor roll.
44

 Detta går även att se då exempelvis indiska turister anger trygghet som den 

viktigaste faktorn i valet av turistdestination.
45

 Inrikeskonflikter eller inbördeskrig samt 

terrordåd kan bromsa globalisationens tillväxt på grund av de kostnader som detta medför, 

både direkt och indirekt på turismen. Det kan även oroa potentiella turister som istället väljer 

att söka sig till en annan destination med liknande kulturellt kapital eller utbud av aktiviteter 

och sevärdheter, alternativt avvaktar tills läget är stabilare ifall motsvarighet saknas.
46

  

2.8.2 Ekonomiska drivkrafter 

Global ekonomisk tillväxt är en viktig trend som påverkar turismen på så vis att den 

bestämmer vem som åker, vart de åker och hur de tar sig dit.
47

 Vid lågkonjunktur dominerar 

exempelvis trender som staycation, lågprisflyg, budgetboende samt naturnära och sociala 

upplevelser etc. Detta är ett direkt resultat av att turister idag är ovilliga att utesluta turism, 

man väljer hellre att skära ner på utgifterna för att möjliggöra semester. Vid godare 

ekonomiska förhållanden ökar den disponibla inkomsten i hushållen och man har sett att 

turismens tillväxt i % brukar öka mer än BNP i % då tillväxten i BNP är högre än 4 %, vid 

lägre tillväxt är turismens tillväxt lägre än ökningen av BNP.
48

 De komponenter som 
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förväntas styra den ekonomiska utvecklingen globalt innefattar bland annat påtryckningar för 

högre levnadsstandard, ökade investeringar och handel samt tillväxt av privat sektor och 

spridning av informationsteknik (IT).
49

 

2.8.3 Teknologiska drivkrafter 

Teknologisk utveckling är såväl en stor möjlighet som ett hot mot turismutveckling.
50

 Särskilt 

informations- och kommunikationstekniken har utvecklats, vilket underlättar för både 

producenter och konsumenter på turismmarknaden. För producenter, då de lättare kan 

identifiera behov och önskemål via undersökningar. För kunden, då det skapar möjlighet att 

själv undersöka vilka val som finns på marknaden, planera framåt och jämföra. Det skapar 

även möjlighet för kunden att själv utforma och boka sin resa. Under livstiden för generation 

Y (födda 1977-1997) har teknologiska framsteg avancerat fort, det här är även en generation 

som har växt upp med teknologisk utrustning så som mobiltelefoner och datorer. Denna 

generation anpassar sig snabbt till nya förändringar och kan hantera avancerad teknologi, till 

stor del tack vare det faktum att teknologin har blivit en självklar del av vardagslivet. För 

generation Y är det en självklarhet att dela med sig av sina tankar och åsikter, sin position, 

genomföra bokningar och köp etc. genom ständig uppkoppling.
51

   

De teknologiska framstegen skapar även utrymme för mindre aktörer att ta plats på 

marknaden, då de via sociala medier kan marknadsföra sig och nå ut till valda kundsegment 

kostnadseffektivt och precist.
52

  

Eftersom turismen till stor del vilar på transportmöjligheters vara eller icke vara, är de 

teknologiska framstegen inom denna ämneskategori kanske en av de tydligaste trendskaparna 

som är möjlig för konsumenten att se. Teknologiska innovationer har gett oss möjligheten att 

resa långa sträckor under kortare tid, där fler har möjlighet och råd att resa utifrån såväl 

kostnadsperspektiv som tidsperspektiv.
53

  Transportmöjligheter har även utvecklats i den mån 

att ”gröna teknologier” har skapats, där man söker minska den mänskliga påverkan genom att 

applicera miljövetenskap på utvecklingen, för att finna lösningar som är skonsam mot naturen 

och dess resurser. Det är dessa teknologiska framsteg som har gett oss hybridbilen, vågkraft 

(elektricitet) etc. Yeoman hävdar i 2050 – Tomorrow’s tourism att vi måste se framväxten av 

gröna teknologier som ytterligare ett sätt att växa på, istället för att se det som en börda för det 

ekonomiska samhällets tillväxt.
54
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2.8.4 Miljömässiga drivkrafter 

En destinations möjlighet att attrahera turister bestäms delvis av hur klimatet är och hur den 

naturliga omgivningen ser ut. En viktig faktor som styr trender på turismindustrin inom detta 

segment är klimatförändringarna. En kraftig ökning eller minskning av temperaturen på en 

destination kan skapa ett klimat som inte tilltalar turister. Andra resultat av framtida 

klimatförändringar som kan påverka turismutvecklingen är höjd havsnivå, minskning av 

biodiversiteten, minskade snötäcken etc. Minskad biodiversitet innebär att mångfalden bland 

en destinations arter skulle gå förlorade vilket eliminerar en av de dragkrafter som 

destinationen har för turisterna.
55

 Ett par exempel på detta är flaggskeppsarter som 

orangutangerna i Borneo och isbjörnarna som återfinns i arktiska områden. Minskade 

snötäcken skulle påverka destinationers säsong, då orter som driver vintersportverksamhet är 

beroende av snö eller tillräckligt kalla temperaturer för att producera konstsnö.  

Turismens påverkan på miljön och bidrag till växthusgaserna orsakas framför allt av 

transportsektorn, vilka står för 75 % av alla utsläpp av växthusgaser.
56

 Både Dwyer & 

Edwards
57

 och Yeoman
58

 spekulerar i huruvida bestämmelser att minska på växthusgaserna 

kommer påverka turismindustrin i fråga om höjda priser på framför allt längre resor där 

utsläppen är höga. Sådana kostnader skulle kunna smalna av målgruppen turister som har råd 

och möjlighet att göra längre resor, men det skulle även kunna driva utvecklingen av 

transportmedel och alternativa drivmedel framåt.
59

 Liknande regleringar av transportalternativ 

och –kostnader kan vi redan se finns i storstäder med trängselskatt. På liknande vis skulle en 

högre flygskatt eller oljeskatt kunna reglera flygtrafikens tillväxt. 

2.8.5 Demografiska drivkrafter 

Demografiska skiften och sociala förändringar har haft djupgående effekter på utvecklingen i 

samhället och turismen. De tydligaste trenderna är växande och åldrande befolkning, 

urbanisation och jättestäder, förändring av sociala strukturer, hälsomedvetande, förändrade 

arbetsmönster, feminism och utbildning.
60

  

Dessa trender påverkar turismen då turismindustrin kommer ges möjligheter att växa till följd 

av så kallade ”baby boomers”, födda mellan 1946 och 1964, går i pension med en stabil 
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ekonomi. Yeoman anser att demografi kommer att bli den enskilt viktigaste drivkraften som 

formar morgondagens turism.
61

  

I framtiden kan detta dock förändras, då länder och unioner som Tyskland, Holland och 

Spanien, genomför pensionsreformer. I det västerländska samhället där färre barn föds uppstår 

en brist på arbetskraft vilket gör att det inte blir möjligt för staten att försörja sin ökande och 

åldrande befolkning. Då dessa nationer tillhör de med en population som spenderar mest på 

turism kommer det påverka turismens tillväxt i inkomst, trots att internationella 

turistankomster ökar genom en ökande medelklass i Asien. Detta är dock ett scenario som tros 

gå i uppfyllelse först om ett par decennier. En åldrande population medför även förändringar i 

utbudet på turismmarknaden. Vi kan idag se en tydlig trend i ökat medvetande kring hälsa. 

Den äldre delen av befolkningen önskar förlänga åren av välbefinnande, detta genom att äta 

nyttigare, aktivera sig fysiskt samt ett ökat intresse för alternativ medicin. Medicinsk turism är 

en trend som förutspås växa och kring år 2022 så tros hälsovård vara världens största industri 

åtföljd av turismindustrin som andra största näring. Det spekuleras även i att de båda 

näringarna tillsammans kommer att stå för 22 % av världens BNP.
62

 

I samband med en förändring av sociala strukturer förändras även familjesituationer och i 

utvecklade länder är den traditionella kärnfamiljen inte längre det enda alternativet. 

Singelhushåll, ensamstående föräldrar, frivillig eller ofrivillig barnlöshet, samkönade 

äktenskap etc. skapar andra förutsättningar för operatörer på turismmarknaden att 

marknadsföra sina produkter gentemot konsumenterna. Målgrupperna för framtida tillväxt 

kommer framför allt att vara singlar och pensionärer. Förändrade arbetsmönster kommer 

generera en svårighet att skilja på arbete och fritid när en större flexibilitet i arbetet 

efterfrågas. Detta kommer leda till möjlighet att resa när det passar konsumenten och inte 

nödvändigtvis under traditionella semestertider.
63

 

2.8.6 Sociala drivkrafter 

Bland de trender som styrs av sociala drivkrafter kan förändring urskiljas främst i de behov, 

värderingar, strävan och förväntningar som formar våra beteenden som konsumenter. De 

trender som man kan uppfatta som har starkast påverkan på turismen är individualism, jakten 

på upplevelser, självförverkligande, miljömedveten och social medvetenhet, tid som en ny 

valuta samt begäran att få valuta för pengarna.
64

  

Tid som den nya valutan har medfört en konsument som är mer tidsmedveten än 

kostnadsbesparande. I praktiken innebär det att man reser på flera, korta resor samt betalar 

mer för transportalternativ som går fortare. Genom ökad flexibilitet i arbetet kan det dock 

skapas möjligheter att välja när semestern ska infalla, som nämnts under demografiska 
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drivkrafter. För resenärer skapas tillfällen till fritid under affärsresor, vilket är en faktor som 

suddar ut gränserna mellan fritid och arbete.
65

  

För den individualistiska resenären är det den autentiska upplevelsen som står i fokus. Detta 

bottnar i den vana turistens ovilja att serveras en ordinär upplevelse. Istället efterfrågas unika 

upplevelser som har skräddarsytts efter det enskilda behovet. Kravet på valuta för pengarna 

från konsumentens sida innebär dock en minskning av kundlojalitet, då fokus ligger på 

upplevelsen, samtidigt finns det en vilja att betala vad som krävs för att få en sådan upplevelse 

så länge den lever upp till förväntningarna.
66

  

Det är viktigt att beakta att ingen av de enskilda megatrenderna som har nämnts under 

respektive drivkraft verkar som ensam nyckelfaktor i skapandet av trender i turismindustrin. 

Megatrenderna påverkar även olika industrier på olika vis, liksom de influerar 

marknadssegment och organisationer i olika hög grad. Ibland samverkar megatrender inom 

olika drivkrafter och skapar på så vis trender, ibland motverkar de istället varandra. 

Verkligheten är föränderlig och det är viktigt att hålla sig uppdaterad på omväxlingar för att 

hinna med i utvecklingen och kunna se möjliga samverkande trender.
67

  

                                                           
65

 Dwyer, Larry & Edwards, Deborah. Tourism Product and Service Innovation to Avoid ‘Strategic Drift’. 
International Journal of Tourism Research 11, (2009): 321-335. doi: 10.1002/jtr 
66

 Nordin, Sara. Tourism of tomorrow: travel trends & forces of change, European Tourism Research Institute 
(ETOUR), Mittuniversitetet, Östersund, 2005. 
67

 Dwyer, Larry & Edwards, Deborah. Tourism Product and Service Innovation to Avoid ‘Strategic Drift’. 
International Journal of Tourism Research 11, (2009): 321-335. doi: 10.1002/jtr 



 

 

 19 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik 
En kvantitativ metod ger ett resultat som går att kvantifiera, dela upp kategoriskt och behandla 

statistiskt, så som siffror, värden och förhållanden. Den kvalitativa metoden ger istället 

nyanserade svar som inte är lika enkla att kategorisera. Här arbetar man främst med 

intervjuer, insamlad teori och empiri som tolkas och analyseras. Eftersom materialet ständigt 

bearbetas ger analys och tolkning en djupare förståelse för fenomenet som undersöks.
68

 

Eftersom min uppgift syftar till att ge en djupgående insikt i trenders uppkomst och 

bakomliggande orsaker så anser jag att den metod som lämpar sig bäst är en kvalitativ 

forskningsmetodik, då många svar kan komma att bli komplexa och det inte är möjligt för mig 

att kategorisera svaren på ett kvantitativt sätt.  

3.2. Val av metodteknik  
För att få en så bred kunskapsöversikt som möjligt samlades data in under det första stadiet, 

för att bygga en kunskapsplattform som prioriterats utifrån i vilken utsträckning de kartlägger 

empirin angående trenders uppkomst och genomslagskraft samt vilka bakomliggande faktorer 

som existerar. De databaser som har genomsökts är Academic Search Elite, DOAJ, Science 

Direct, Taylor & Francis Online och Web of Science. Datainsamlingen har även kompletteras 

med sökningar i Summon, som söker igenom Högskolan i Halmstads skolbiblioteks samtliga 

samlingar. De sökord som använts är; Upplevelseindustrin, Megatrender, Trender, Turism, 

Nyckelfaktorer. Sökorden och kombinationen av sökord har varit gemensamma för 

sökningarna i alla databaser och har skett med booleska sökoperatorer, med kombinationen 

”AND” för att få en smalare sökning, där kriteriet var att åtminstone tre av sökorden finns 

med i en artikel för att vara relevant som underlag för teoriavsnittet. För att komplettera 

sökningen med booleska sökoperatorer har sökningar i de olika databaserna även skett med en 

fritextsökning på sökorden som nämnts ovan.  

Den insamlade empirin har formulerats till en teori, vilken har utvecklats ytterligare med 

hänsyn till de intervjuer som gjorts. Studien har alltså följt ett abduktivt arbetssätt.
69 

 

För att utveckla mina tankegångar har intervjufrågorna utformats utifrån de data som har 

samlats in och analyserats. Intervjuobjekten är futurister med god insikt i trender och hur 

dessa påverkar samhällsutvecklingen samt upplevelseindustrin. Eftersom studien syftar till att 

få en bred insikt i ämnet så har frågeformuläret utformats med en hög grad av standardisering, 

för att eliminera möjligheten att frågorna tolkas olika av olika intervjuobjekt beroende på 

frågornas utformning och ordning i undersökningen. Struktureringen är låg, för att skapa 

utrymme för intervjuobjekten att ge mer utförliga svar.
70
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Intervjuerna består av korrespondens via e-post i form av strukturerade intervjuer, eftersom 

intervjuobjekten alla pratar ett annat språk än svenska och befinner sig i andra tidszoner. Ett 

personligt möte hade eventuellt kunnat ge ett annat resultat och en möjlighet till andra 

följdfrågor, då kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonläge, och miner lättare går att läsa av i 

förhållande till kontexten. Detta kräver dock ekonomiska möjligheter och en tidsaspekt som 

inte är möjliga för den här studien.  

Intervjuerna kommer att sammanställas under respektive fråga för att svaren ska bli mer 

överskådliga.  

3.3 Urval 
Intervjuobjekten är valda genom ett subjektivt, stratifierat urval. Jag anser att denna 

urvalsprincip är bäst lämpad för min studie, då tillgången på kunniga människor inom mitt 

relativt smala område är ganska begränsat kommer det resultera i att jag inte kan vara särskilt 

kräsen i min urvalsprocess. Eftersom trender i turismindustrin är beroende av samhälleliga 

trender i stort så som befolkningskurvor, ekonomisk tillväxt, ökad eller minskad arbetslöshet i 

samhället etc. så kommer trendanalysen även att sträcka sig utanför turismens 

forskningsfält.
71

  

De som tillfrågas att delta i intervjuer delges syftet med intervjun och min uppsats för att 

själva få ta ställning till huruvida de vill bidra till min forskning med sin kunskap. Urvalet 

kommer även ske genom informerat samtycke, där intervjuobjektet med hänsyn till 

undersökningens syfte och upplägg väljer att delta men hela processen igenom har 

möjligheten att dra sig ur.
72

  

De som har valt att medverka i studien är följande futurister, i bokstavsordning; 

Jim Carroll – Med en kandidatexamen i handel och över tjugo år inom framtidsforskning i 

bagaget så jobbar Jim idag med att föreläsa om trender samt är rådgivare åt företag. Han anses 

av många vara en av de främsta futuristerna i världen och har bland annat arbetat som 

rådgivare för Walt Disney, NASA, Pfizer, Johnson & Johnson, US National Recreation and 

Parks Association och hundratals fler.
73

 Jim har även skrivit ett antal böcker inom 

framtidsforskning, några exempel är; What I learned from frogs in Texas (2005), Ready Set 

Done: How to innovate when faster is the new fast (2007) och The future belongs to those 

who are fast (2012).
74
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Peter Ellyard – Peter har ett brett CV som futurist, strateg, talare och författare. För 

närvarande jobbar han som ordförande för Preferred Futures Institute och Preferred Futures 

Group som han startade 1991. Under sin karriär har han även arbetat internationellt för bland 

andra UNDP, UNEP och UNESCO. Han arbetar mycket för att öka medvetenheten kring 

hållbarhet i samhället och sitter bland annat med i styrelsen för Universal Greening Group.
75

 

Peter har skrivit böckerna Ideas for the New Millenium (1998)
76

, Designing 2050: pathways 

to sustainable prosperity on Spaceship Earth (2008) och Destination 2050: concepts bank 

and toolkit for future-makers (2012).
77

 

Rohit Talwar – Rohit arbetar som global futurist och är prisbelönt professionell talare. 

Tidningen Independent har utnämnt honom till en av världens tio bästa globala futurister. Han 

anses vara världsledande på forskning inom mötesindustrins framtid och föreläser regelbundet 

om drivkrafter för framtidsutveckling, ekonomisk framtid, innovationer, tillväxtekonomier 

etc.  Rohit driver även Fast Future Research och har forskat inom ett antal områden som bland 

annat har berört globala megatrender, framtidsscensarion för 2015, vetenskap och teknologi i 

framtiden, Kina och Indien i framtiden, framtidens resande och turism etc.  Han är 

medförfattare till boken Designing Your Future – Key Trends, Challenges and Choices (2008) 

och har bidragit till andra böcker inom framtidsforskning och strategisk utveckling, samt var 

redaktör för boken Achieving Transformation and Renewal in Financial Services (1999).
78

  

 

3.4 Tolkning och analys  
Intervjuerna har analyserats med en fenomenologisk metod, då det är fenomenet trender som 

är av intresse för studien.
79

 I resultatet så har kontentan av meningarna sammanfattats kort, 

genom meningskoncentrerad tolkning.
80

 Detta är tidssparande för läsaren och gör att endast 

det som är intressant och relevant för undersökningen beaktas i föreliggande uppsats.  

Analys har dokumenterats löpande under arbetets gång för att kunskapens utveckling skall 

kunna följas för läsaren. 

3.5 Giltighet 
Ett problem som kan uppstå när urvalet sker subjektivt är att begränsningar uppkommer i 

möjligheten att generalisera resultatet. Detta kan leda till att en syn på problemet lyfts fram, 

medan andra infallsvinklar förblir onämnda. Detta är en konsekvens av att en viss typ av 

människor, de som syns mer på Internet och som har publicerade böcker och artiklar, är 
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lättare att upptäcka och komma i kontakt med. Här anser jag att nyttan överstiger potentiella 

nackdelar med urvalsprincipen, eftersom det kan bli svårt att få fram kunskap inom de 

specifika ämnesområdena om man väljer att följa en annan urvalsprincip. Vidare är syftet med 

studien inte att ta fram en generaliserande modell, utan snarare att ta fram en modell som kan 

komma att fungera som ett verktyg – därmed inte sagt att det är den enda möjligheten att få 

fram likvärdig information. Eftersom studien inte syftar till att göra grova generaliseringar 

utan snarare väga in flera olika faktorers tyngd, så anser jag att urvalsprincipen som jag har 

valt är lämplig.
81

 

Källorna kan dock anses pålitliga eftersom jag framför allt kommer att använda mig av 

artiklar och texter som publicerats under tvåtusentalet, såvida inte texten är av 

paradigmdanande karaktär. Källorna är med andra ord samtida. Även intervjuobjekten är 

offentliga och kontaktbara om så skulle behövas, vilket studien vinner på i trovärdighet.
82
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4 Resultat 

4.1 Inledning 
I detta kapitel kommer resultatet av mina intervjuer att redovisas. För att uppfylla syftet i 

föreliggande uppsats har tre högaktade profiler inom aktuellt forskningsfält intervjuats per 

mail. Dessa är Peter Ellyard, Rohit Talwar och Jim Carroll. Svaren är sammanställda under 

respektive fråga. För att se intervjun i sin helhet, se bilaga 1.  

4.2 Intervju  

4.2.1 Hur samlar Ni in information om trender? 

När nya trender ska kartläggas förefaller det finnas olika metoder för detta. Jim Carroll utgår 

ifrån intervjuer, egen forskning via Dow Jones Factiva som distribuerar nyheter, samt eget 

analyserande. Även Rohit Talwar och Peter Ellyard säger sig samla in information om 

trender, med vilken metod framgår dock inte. Denna fråga belyser det faktum att det inte finns 

ett enda korrekt alternativ att gå tillväga vid framtidsforskning, ibland kan flera metoder 

komplettera varandra.  

How do You collect/create information about trends?  

PE; Yes I collect information about trends and then try to identify not only already 

recognized trends but also identify and explore new and emerging ones.  

RT; Wide scanning of a variety of sources. 

JC; Intensive interviews with individuals throughout the industry ; detailed research 

through Dow Jones Factiva (news, industry articles); extensive time thinking and 

analyzing! 

 Figur 2. Hur information om trender samlas in 



 

 

 24 

4.2.2 Skulle Ni säga att trender skapas eller att de formas utifrån rådande eller tidigare 

trender/megatrender? 

Trender är komplexa företeelser som enligt Talwar kan uppkomma ur både existerande 

trender och som alternativ eller komplement till befintliga trender. Han menar även att trender 

kan uppstå ur intet, en teori som får stöd av Carroll. Carroll hävdar nya trender kan skapas av 

trendsättare som ser ett omättat behov och en möjlighet för utveckling. För att se kapitel 4 i 

Ellyards bok ’Destination 2050’ vänligen se Bilaga 2. 

  

Would You say that trends are created or that trends are shaped out of previous 

and/or current trends/megatrends?  

PE; My books including the latest last one ‘Destination 2050’ outlines my views of 

current global megatrends. (Chapter 4)  

RT; Both. Some trends grow from nothing, Others develop out of existing trends or 

as alternatives to them. 

JC; Obviously, it has to be both. Certainly the concept of social networking was 

established by trendsetters -- outliers -- who saw an opportunity to connect people to 

share information in new and different ways. And yet, it advanced rapidly because of 

a very real megatrend which is Moore's Law -- the processing power of a computer 

chip doubles every year and the cost cuts in half -- a trend which led to the rapid 

emergence of the iPhone and Android platform that permitted mobile social 

networking -- suddenly everyone had a device in their pocket which allowed them to 

social network from anywhere…. 

 Figur 3. Hur trender skapas 
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4.2.3 Skulle Ni anta att trender återvänder i cykler? 

Ifall trender är cykliska eller visar ett mönster på att regelbundet återvänta innebär det att det 

finns en möjlighet att förutsäga vilka nästa trender kommer att bli, med rådande megatrender 

som bakgrund och tidigare trender under liknande förutsättningar som mall. Angående 

huruvida intervjuobjekten ansåg trender återvända i cykler rådde delade meningar. För Carroll 

föreföll det vara en självklarhet, med det korta och koncisa svaret ”Definitivt”. Talwar 

resonerar kring att en del trender tenderar att återkomma i cykler och anger destinationer som 

ett exempel och hur de varierar i popularitetsgrad i takt med att det blir ett etablerat resmål 

som turister tröttnar på, för att senare bli återupptäckt av en ny generation resenärer. Ellyard å 

sin sida hävdar att det är ett fåtal trender som är cykliska i sin natur. Istället pekar han på att 

mönster kan upprepas vilket gör att tidigare trender återvänder utan att för den sakens skull 

påvisa ett cykliskt exempel. 

 

 

  

Would You consider trends to return in cycles?  

PE; Some perhaps can be regard as cycles but because a pattern repeats itself does 

not mean that it is part of a cycle. I actually think that there are few trends that are 

cyclic in nature.  

RT; Some trends are cyclical – this happens a lot for destinations – they go in and 

out of popularity as people discover them, bore with them and then a new generation 

rediscovers them. 

JC; Definitely. 

 
Figur 4. Är trender cykliska? 
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4.2.4 Vilka faktorer i samhället anser Ni gör trender i turismindustrin framgångsrika? 

För att uppfylla uppsatsens syfte och kartlägga vilka faktorer det är som avgör vilka trender 

som blir framgångsrika i turismindustrin, formulerades en del av frågeställningen i en fråga. 

Ellyard ansåg att även om trender till viss del påverkar turismutveckling så finns det ett par 

konstanter och det är de grundläggande orsakerna till varför människor blir turister. Enligt 

honom är det för att uppskatta natur, kultur eller för att förbättra sin hälsa. Om man utgår ifrån 

och skapar trender med hänsyn till dessa konstanter kan trender skapas som blir 

framgångsrika för att de talar direkt till turistens primära behov. Talwar å andra sidan menar 

att det är ett flertal faktorer som bidrar till skapandet av trender inom turismindustrin. Han 

identifierar främst ett antal sociala drivkrafter som välfärd, hänsyn till miljön, populärkultur 

samt snacket i media. Han hävdar även att sociala medier och teknologi kan ha viss påverkan 

på trender. Demografiska förändringar och digitaliseringen är de drivkrafter som Carroll anser 

kommer påverka den framtida utvecklingen av turismen mest. 

What factors in the society would You consider make trends in the tourism 

industry successful?  

PE; It think trends shape the tourism industry but only as a subset of what does not 

change. What does not change are the reasons why people become tourists in the first 

place. There are three significant reasons why people become tourists:  

 To appreciate and celebrate nature 

 To appreciate and celebrate culture , and  

 To find and improve wellness.  

I see religious tourism as part of cultural tourism and adventure tourism is a 

combination of the seeking of wellness and the appreciation of nature (ecotourism). 

But what we mean by each of these three core motivations for tourism change because 

our values change. For example what we mean by appreciating nature will change and 

what we think is culturally significant will change. For example people once went to 

Africa to shoot elephants and lions. Now they go still to see elephants and lions but 

only ‘shoot’ ‘with a camera. The same with whales.  

RT; A number of social factors shape tourism trends – wealth, income, environmental 

considerations, what’s being talked about in the media, popular culture e.g. clubbing 

can shape tourism trends, use of technology and social media can influence trends. 

JC; Demographics -- big changes underway with the next generation and how they 

make travel decisions. My sons are 18 and 20; they’ve been researching online for 

years, and I doubt they will ever use a travel agent in their life. That’s a very real trend. 

 

Figur 5. Vilka faktorer i samhället skapar förutsättningar för trender i turismindustrin att bli 
framgångsrika? 
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 4.2.5 Vilka faktorer i samhället anser Ni skapar förutsättningar för nya trender att 

penetrera turismindustrin?  

Som nämnts under föregående fråga så anser Ellyard att en omständighet som bidrar till 

etablerandet av nya trender eller stärkande av befintliga trender är att söka uppfylla 

grundläggande behov inom turismen. Talwar tror att ökat intresse för en trend bidrar till att 

destinationer erbjuder aktiviteter och attraktioner som faller inom denna trend för att locka 

besökare. Carroll framför den smått radikala idén att i en värld där teknologin ständigt är 

närvarande och var och en är konstant uppkopplad i och med mobiltelefoni och –surf så 

kommer resenärer efterfråga möjligheten att semestra på boendefaciliteter där mobiltelefoni är 

förbjudna.   

What factors in the society would You consider makes for penetration of new 

trends in the tourism industry?  

PE; See my three reasons for why people become tourists in the last answer. 

RT; See above – as something becomes of interest it can drive adoption rates e.g. 

with attraction of a particular destination. 

JC; Mobile technology is having a huge impact on the whole ‘experience’ part of 

travel. Unplugged tourism is a trend to watch -- people are so plugged in now, they 

will soon want hotels and resorts that ban mobile devices! Lots of hotels are 

innovating with the check-in process and the guest experience -- Look at the Citizen 

Hotel chain for a good example. 

 

Figur 6. Vilka faktorer skapar förutsättningar för nya trender att penetrera turismindustrin? 
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4.2.6 Vilka faktorer i samhället anser Ni påverkar turismutvecklingen? 

Carroll lyfter fram den tydliga trend som sociala medier har haft på turismutvecklingen idag, 

med socialt nätverkande och digitaliseringen av samhället där turistens sätt att undersöka sitt 

resmål och boka en semester har förändrats radikalt de senaste åren. En trend i samhället som 

Ellyard identifierar är hur ökningen av en medelklass kring Asien tros komma att bidra till en 

ökning av turismen, då fler kommer ha tid och möjlighet att resa. Talwar menar att även 

populationsstorlek och kulturell mångfald påverkar turismens utveckling, tillsammans med 

välfärd, vänskapsrelationer och personligt sinnelag. Just vänskapsrelationer och sinnelag är 

två faktorer som andra forskare har bortsett från i tidigare forskning. Talwar påpekar även att 

dessa trender bidrar till turismens utveckling genom att de avgör vilken destination som 

resenärer besöker, hur länge resan varar samt hur mycket pengar man spenderar under resan.  

 

  

Which factors/trends in the society would You consider affect the development of 

tourism? In what way do these factors affect the development of tourism 

according to Your opinion?  

PE; As globalization creates a vast educated middle class likely to be 3.2 billion in 

Asia/Australasia by 2030 more people have the time and resources to be tourists.. In 

their values are increasingly ‘planetists’ giving first allegiance to the planet over first 

allegiance to nation (nationalism) or first allegiance to tribe (tribalism). This values 

shift is one trend I have identified in my own work.   The educated middle class is 

growing at the rate of the population of New York City every 3 months. And middle 

class are into constant self-improvement. Their values are driving their further 

exploration of appreciating nature and culture and seeking wellness.  

RT; Population size, age, cultural diversity, income, wealth, friends, level of optimism. 

Influence which destinations people visit, how long for and how much they will spend. 

JC; Social networking is having a huge impact on tourism opportunities. The way the 

tourist of today researches, documents, shares and reviews a trip has undergone a 

massive change as a result. It will continue to change at a very fast pace. As society 

ages, the average tourist of tomorrow will be today’s 18 year old Tumblr user. Imagine 

what they are going to be doing when they are touring around and taking pictures and 

sharing their trip! 

 

Figur 7. Vilka faktorer påverkar turismens utveckling? 
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4.2.7 Anser Ni att turismen är känslig för förändringar i samhället? 

Ellyard menar att turismen inte är vidare känslig för förändring och utveckling i samhället, 

dock är Carroll av en annan åsikt. Han menar att turismen framför allt är känslig för 

ekonomins tillstånd, något som visar sig genom att denna trend kommer påverka Europas 

tillväxt tills EU löser sina utmaningar. Turismens koppling till och beroende av trender även 

inom samhället och sociala strukturer är faktorer som Talwar beaktar. Han menar tvärtemot 

Ellyard och Carroll att turismen är känsligare än andra konsumtionsindustrier. 

 

 

  

Would You consider tourism being sensitive to changes/development in the 

society? If so, why?  

PE; Not nearly as sensitive as they could be. Most people in tourism have never 

bothered to ask the question ‘why do people become tourists’ and then seek to answer 

the question. 

RT; Yes – it is completely linked to the mood in society, social trends and the 

economic story- see earlier answers. 

JC; -- 

Would You consider tourism being more sensitive to changes/development in the 

society than other global industries?  

PE; Yes they are better than many other industries but it has a fair way to go before it 

becomes sustainable tourism- tourism that causes zero net collateral damage to nature 

and society. 

RT; Certainly more so than other consumer industries – it is still not seen as essential 

by many and so is vulnerable to adverse trends. 

JC; Well, it is definitely sensitive to the state of the economy....... so tourism from 

Europe is likely to continue to slow for some time until such time as the EU challenges 

are dealt with. 

 
Figur 8. Turismens känslighet mot förändringar i samhället 
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5 Analys och slutsatser 

5.1. Inledning 
I detta slutliga kapitel kommer resultatet av mina intervjuer att analyseras och resultera i en 

slutsats. Jag kommer även att knyta an till den befintliga teorin inom mitt ämnesområde.  

5.2 Analys 
Under sammanställningen av intervjuerna blev det väldigt tydligt att olika forskare uppfattade 

frågor, som jag ansåg mig ha formulerat entydigt, på olika sätt och gav svar som gick att tolka 

i olika riktningar. Detta kan bero på att frågorna inte var så precisa som jag hade för avsikt, 

eller så är det en produkt av att de olika forskarna har sitt ursprung i olika discipliner.  

De bakomliggande drivkrafterna för utveckling som lyftes av Ian Yeoman i teoriavsnittet var 

välfärd, teknologi och resurser. Vidare hävdar Yeoman även att särskilda drivkrafter eller 

faktorer ligger bakom trender. Dessa går i stort att sammankoppla med varandra då utveckling 

ligger bakom vad som trendar, och skapar angelägenhet kring vissa nyheter, problem eller 

populära företeelser. De drivkrafter som Yeoman hävdar styr trender är; politiska, 

ekonomiska, teknologiska, miljömässiga, demografiska och sociala. Megatrender inom dessa 

områden, så som exempelvis en växande befolkning som lever längre eller en växande 

medelklass, kan sedan styra trender som kommer att utveckla turismen. Megatrender inom de 

olika kategorierna kan även samverka med varandra – eller motarbeta varandra – för att bana 

väg för trender. Enligt Yeoman är demografi den enskilt viktigaste drivkraften som kommer 

forma morgondagens turism, exempel på trender inom denna kategori är en växande, åldrande 

befolkning, samt förändring av sociala strukturer och familjekonstellationer, för att nämna 

några. Bland de sociala drivkrafterna kan vi se att vi som konsumenter påverkas av de behov, 

värderingar och förväntningar som formar vårt konsumentbeteende. Eftersom nya trender 

bottnar i behov av något slag är det något som kan vara viktigt att bevaka inför framtida 

utveckling.  

Trender kan skapas genom att megatrender inom olika drivkrafter samverkar. Något som 

Dwyer dock inte tar upp är att trender även kan skapas ur tomma intet ifall ett behov uppstår 

som helt saknar motsvarighet – och som framförallt inte har hunnit bli uppfyllt. Talwar och 

Carroll är i intervjuerna övertygade om att åtminstone somliga trender, som exempelvis 

destinationer, återkommer i cykler. Om någonting varit ”ute” tillräckligt länge finns det 

möjlighet att en ny kundgrupp eller generation återupptäcker trenden och den uppfattas som 

ny. Ellyard menar däremot att turism utgår ifrån ett par konstanter till varför vi turistar över 

huvud taget och utifrån det finns det möjlighet för trender att forma turismutvecklingen. De 

anledningar till turistande som pekas ut är; uppleva natur, uppleva kultur eller förbättra/uppnå 

välmående och hälsa. Detta kan kopplas till destinationens attraktioner eller resurser, medan 

det bottnar i ett mänskligt behov. Rohit Talwar kopplar istället ihop drivkraften bakom trender 

till det som gör turismindustrin framgångsrikt. Han lyfter särskilt ekonomiska, miljömässiga, 

sociala och teknologiska drivkrafter. Intervjuobjekten är alltså tämligen överens Ian Yeoman 

och hans teori som presenteras i teoriavsnittet.  
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Jim Carroll anser liksom Yeoman att demografiska drivkrafter i kombination med 

teknologiska framsteg formar framtidens turismtrender, genom exempelvis möjlighet för 

resenärer att själva undersöka och boka resor. Det är intressant att Carroll och Talwar lyfter 

samma drivkrafter som Yeoman och Dwyer i teoriavsnittet. Än intressantare är dock Ellyards 

avvikande svar där han hellre än omväxlande trender fokuserar på turismens konstanta 

drivkraft. Detta är nytänkande – i ett sammanhang där de flesta futurister väljer att se framåt 

håller Ellyard även ett öga i backspegeln. Ellyard beaktar dock även att demografiska faktorer 

påverkar turismutvecklingen och då särskilt trenden med en växande medelklass. Han ser 

även ett skifte i resenärers värderingar, där man snarare ser sig som ”jordbo” eller 

världsmedborgare än tillhör ett specifikt land eller folk.  

Talwar uppmärksammar även det personliga sinnelaget – och då särskilt optimism – som en 

viktig faktor för turismutveckling, tillsammans med populationsstorlek, kulturell mångfald, 

välfärd och vänskapsrelationer. Vänskapsrelationer kan ses som en förlängd familj i vårt 

samhälle där nya familjekonstruktioner uppstått, och är en del av de nya demografiska 

drivkrafterna bakom trenders utveckling. Sinnelag är dock en faktor som inte lyfts tidigare, 

samtidigt som det uppmuntrar till frågan; Hur påverkar vårt sinnelag vart, hur, när och med 

vem vi reser? 

Vad gäller huruvida turismindustrin skulle vara känslig för förändringar i samhället råder 

delade meningar. Medan Ellyard påvisar att turismen skulle kunna vara långt känsligare än 

vad den är, så hävdar Talwar att turismen är fullständigt beroende av samhällsklimatet, sociala 

trender och det ekonomiska klimatet. Talwar ser även, till skillnad från Ellyard och Carroll, 

att turismen som industri är känsligare för förändringar i sin omvärld än andra 

konsumtionsindustrier. Carroll anser dock att det ekonomiska klimatet påverkar 

turismindustrin, vilket styrker Yeomans tes i teoriavsnittet att ekonomi är en drivkraft bakom 

trender. Då ekonomi är en faktor som tillsammans med demografi skapar förutsättningar för 

en välfärd i dagens samhälle styrker det även Yeomans påstående att välfärd är en faktor som 

styr utveckling. Som framkom i teoriavsnittet hävdar Yeoman att välfärd är en förutsättning 

för turism att existera och utvecklas. Detta styrker i sin tur att ekonomi är en viktig faktor 

bakom trender. Beroende på ekonomin sett till såväl världsekonomi som den personliga 

ekonomin är det en faktor som styr vilken typ av turism som ökar och vilket 

konsumentbeteende som det resulterar i. En ökad medelklass ger exempelvis en större 

målgrupp som har råd att resa medan ett stramare läge ger en ökning av lågprisalternativ inom 

turismindustrin gällande allt från resa till boende och val av destination.  

Det går tydligt att se att Carroll, Ellyard och Talwar i intervjuerna ger stöd åt den fakta som 

presenterats i teoriavsnittet, gällande såväl drivkrafterna bakom utveckling och trender, som 

trender i stort.  
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5.3 Slutsatser 
Trender är fenomen som kan skapas antingen ur megatrender eller som alternativ till 

befintliga trender, men det är tydligt att de grundar sig på den utveckling som sker för tillfället 

i omvärlden och med efterfrågan som drivkraft. Om ett fenomen i samhället saknar 

efterfrågan så är det fullständigt ovidkommande huruvida nya innovationer uppkommit i 

samband med detta fenomen. I det fall som trenderna grundar sig på befintliga megatrender är 

drivkrafterna politiska, miljömässiga, teknologiska, demografiska, sociala och ekonomiska. 

Även populärkultur och attityd är viktiga faktorer.  

Trender kan även vara återkommande, antingen de följer ett cykliskt mönster eller liknande 

förutsättningar helt enkelt uppenbarar sig på nytt. Trendernas uppkomst går att till viss del 

knyta an till vilken typ av trend det är frågan om och hur villkoren ser ut för denne. Trender 

inom teknologi har en tendens att skapas ur ouppfyllda behov eller nyuppkomna behov, då 

detta är en faktor som vidareutvecklas och där nya uppfinningar ständigt uppkommer. Här kan 

man se att ett behov av modernitet och nytänkande driver på utvecklingen. Olika destinationer 

är en ständig produkt och här finns vissa fysiska begränsningar som vi inte finner bland 

teknologi, så som politisk orolighet, krig och fattigdom. Det krävs mer att forma nya 

destinationer som inte redan har förutsättningarna och då tenderar tidigare populära 

destinationer att öka i popularitet i takt med att en ny generation får upp ögonen för den. När 

man beaktar hur en trend uppkommer och trendspanar inför framtida genomslag bör man 

alltså förutom omvärldsbevakning även ta hänsyn till vilken form av trend det är fråga om och 

hur sådana trender generellt sett uppkommer eller utvecklas.  

De nyckelfaktorer som intervjuobjekten ansåg påverkar trenders genomslag var teknologisk 

utveckling, den globala befolkningsökning samt tillväxt av en utbildad medelklass som sker 

framför allt i Asien samtidigt som en förskjutning sker av världsledande ekonomier. En 

slutsats man kan dra av detta fenomen är att man bör beakta vilken målgrupp som betraktas 

som den primära i dagsläget och vilken målgrupp som kan komma att bli aktuell i framtiden, 

samt hur man ska möta denna kundgrupps behov. Utöver dessa faktorer lyftes även välfärd, 

ekonomi, hänsyn till miljön, populärkultur, sociala medier och digitaliseringen. 

Förutom omvärldsbevakning vad gäller utveckling skulle jag vilja påstå att man även bör 

beakta i vilken riktning omvärlden tycks gå i fråga om konsumtion, efterfrågan och ”mode i 

åsikter”. Vilken utveckling går världen åt och hur bemöts denna utveckling av 

världsbefolkningen? Vilken del av denna världsbefolkning är vår primära målgrupp? Hur kan 

vi skapa produkter på turismmarknaden som attraherar dem och stämmer överens med deras 

sätt att se världen på? Är vår uppfattning av verkligheten realistisk och handlar vi på ett sätt 

som stämmer överens med den bilden eller motverkar vi i själva verket vår egen potential till 

tillväxt? Om dessa frågor besvaras och knyts an till utvecklingen i trender finns goda 

möjligheter att hamna i framkant i turismindustrin och själv skapa trender. 
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5.4 Avslutande ord 
Syftet med föreliggande uppsats var att förstå hur trender i upplevelseindustrin uppkommer 

samt vilka nyckelfaktorer som styr vilka trender som blir framgångsrika. Frågeställningen löd; 

 Hur skapas trender? 

 Vilka nyckelfaktorer avgör vilka trender som får ett genomslag? 

 Vilka nyckelfaktorer avgör vilka trender som fortsätter vara långsiktigt aktuella? 

 Vilken påverkan har dessa trender på turismindustrins fortsatta utveckling? 

Det som har framkommit i studien är att trender kan skapas ur tomma intet av ett nytt 

uppkommet behov, de kan få ett nytt genomslag samt återkomma cykliskt. Det senare 

alternativet är ovanligt, men går att applicera på exempelvis destinationer som växlar i 

popularitet genom olika generationers upptäckande, mognad och mättnad av destinationen. 

Trender kan även uppkomma ur befintliga trender samt som alternativ eller komplement till 

förekommande trender.  

En viktig faktor för turismutveckling som man ofta tenderar att glömmas bort är att den i 

grund och botten är sprungen ur ett behov skapat av människan. För att lättare förstå vilka 

trender som möjligtvis kan uppkomma i en mer avlägsen framtid kan det därför finnas en 

poäng i att studera beteenden hos konsumenter, snarare än endast makrotrender. Vad som 

även bör beaktas är att de drivkrafter som berörts och som ligger bakom samhällets och 

turismens utveckling, endast går att tillämpa på den utveckling som sker de kommande 

decennierna, även om makrotrenderna i stort kommer att vara konstanta. Därefter kommer 

nya teknologiska upptäckter, normer och samhällsutveckling leda till att turismens framtid 

kommer att finna nya behov att fylla, nya vägar för att nå dit och nya innovatörer som finner 

dessa vägar.  Med denna uppsats hoppas jag ha gett Dig verktygen för att finna dessa vägar, 

för att bli en innovatör.  
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Bilaga 1. Intervju  
Nedan presenteras intervjun som skickades ut via e-post till futuristerna Peter Ellyard, Rohit 

Talwar och Jim Carroll som samtyckt till att medverka i min studie.  

This interview will be used for my bachelor’s thesis regarding trends in the tourism industry. The topic is to map 

out and understand how trends are created, how they affect the tourism industry and what factors in the society 

that impacts on which trends that becomes successful. The thesis will possibly be used as a tool for a regional 

tourism department to develop Halland in Sweden in a way that suits the future, by over-looking current 

development and connecting it to tourism future forecasts.   

I very much appreciate Your knowledge in this research field and would be grateful if You would consider 

taking part of my study. 

Please answer the questions as well-detailed as possible.  

Background 

 Profession:  

Peter Ellyard; I am a futurist, strategist, speaker and author  

Rohit Talwar; Futurist 

Jim Carroll; Chartered Accountant (10 years with predecessors of KPMG / Ernst 

Young). Also 23 years self employed, as a ‘Futurist, Trends & Innovation Expert’ with 

global Fortune 1000 organizations and associations as clients. 

 Number of years active within a profession related to the subject of discussion in 

the survey (trends, forecasting):  

PE; I have been doing this work for 25 years. Please Google my name and see Wikepedia 

article and the website of Saxton.com.au. Short bio attached as well.  

RT; 15. 

JC; 20+ 

 Education:  

PE; See signature on this email. And refer to attached bio.   

RT; BA electronics and Computer Science / MBA. 

JC; Bachelor of Commerce, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada. 
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 What is Your relationship to trends?  

PE; I seek to identify and interpret trends not only in tourism but generally and globally. 

Look at my latest book ‘Destination 2050’ (from amazon.com. Peter Ellyard as e-book or 

paperback) to see how I work.  

RT; I am a futurist and lead a futures research firm. We look at trends as part of a broader 

analysis of future factors including driving forces, weak signal, developments and 

emerging ideas – trends are a small part of futures work.  

JC; Dozens of companies and associations hire me directly, or through one of the many 

speakers bureaus that represent me. A long client list is on my Web site. 

 What is Your relationship to trends’ affection on tourism development?  

PE; I have observed in tourism some trends but also I try to see what is driving and 

shaping these trends.  

RT; We look at trends as part of understanding the longer term future of travel and 

tourism. 

JC; Many tourism groups have engaged me to open their annual conference with a 

keynote into future trends impacting tourism and travel. Examples -- Ontario Tourism 

Association, Illinois Governor Tourism Conference, KOA (Campgrounds of America), 

Fairmont / Raffles Hotel International.... I just keynoted a major Hotel conference in Las 

Vegas with an overview of trends impacting the hotel industry. 

 How well is Your insight in trends?  

PE; Hopefully good for that is what I do professionally. 

RT; We scan broadly and try to take a range of inputs, we don’t do predictions but we do 

try to spot what we think are critical trends and what are temporary. 

JC; Well, I get a fee of $15,000USD for a one hour presentation, so I must be pretty 

good! 

 How do You collect/create information about trends?  

PE; Yes I collect information about trends and then try to identify not only already 

recognized tends but also identify and explore new and emerging ones.  

RT; Wide scanning of a variety of sources. 

JC; Intensive interviews with individuals throughout the industry ; detailed research 

through Dow Jones Factiva (news, industry articles); extensive time thinking and 

analyzing! 
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 Is it possible for You to confirm Your statements (about trends, how they 

develop, how they affect the tourism industry, their sensitivity to changes etc.) 

with statistics and/or other forms of research? If so, how?  

PE; I generally work qualitatively not quantitatively. Observing, listening, reading, 

thinking. 

RT; We track trends and see if they are changing – we look for signs of them stabilizing, 

growing or shrinking. We try to understand if they are local and look for signs that they 

might be spreading more internationally. 

JC; Yes. ---? Literature research through Factiva provides me a tremendous number of 

statistics, etc pertaining to various tourism trends. 

 

How trends come to existence, develop and affect the tourism industry. 

 How would You describe trends?  

PE; We live in a market driven world . People’s behavior is registered in customer 

preferences. Their values inform what they value and regard as valuable . What they 

regard as more valuable they want more of and they act in markets to acquire more of 

what they regard as valuable. 

RT; A pattern of development in a phenomenon over time with a number of observable 

data points. 

JC; To me, they are obvious events that are underway now, that if we propagate them into 

the future, will have some type of significant impact. For example, the emergence of the 

Boeing 787 changes potential air travel patterns; it might now be possible for a tourism 

operator to set up direct Beijing --> Niagara Falls flights. That opens up big opportunities 

for tourism operators to try to pursue bold new strategies that could provide for growth. 

 Would You say that trends are created or that trends are shaped out of previous 

and/or current trends/megatrends?  

PE; My books including the latest last one ‘Destination 2050’ outlines my views of 

current global megatrends. (Chapter 4)  

RT; Both. Some trends grow from nothing, Others develop out of existing trends or as 

alternatives to them. 

JC; Obviously, it has to be both. Certainly the concept of social networking was 

established by trendsetters -- outliers -- who saw an opportunity to connect people to share 

information in new and different ways. And yet, it advanced rapidly because of a very real 

megatrend which is Moore's Law -- the processing power of a computer chip doubles 

every year and the cost cuts in half -- a trend which led to the rapid emergence of the 

iPhone and Android platform that permitted mobile social networking -- suddenly 
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 everyone had a device in their pocket which allowed them to social network from 

anywhere…. 

 Would You consider trends to return in cycles?  

PE; Some perhaps can be regard as cycles but because a pattern repeats itself does not 

mean that it is part of a cycle. I actually think that there are few trends that are cyclic in 

nature.  

RT; Some trends are cyclical – this happens a lot for destinations – they go in and out of 

popularity as people discover them, bore with them and then a new generation rediscovers 

them. 

JC; Definitely. 

 What factors in the society would You consider make trends in the tourism 

industry successful?  

PE; It think trends shape the tourism industry but only as a subset of what does not 

change. What does not change are the reasons why people become tourists in the first 

place. There are three significant reasons why people become tourists:  

 To appreciate and celebrate nature 

 To appreciate and celebrate culture , and  

 To find and improve wellness.  

I see religious tourism as part of cultural tourism and adventure tourism is a combination 

of the seeking of wellness and the appreciation of nature (ecotourism). But what we mean 

by each of these three core motivations for tourism change because our values change. For 

example what we mean by appreciating nature will change and what we think is culturally 

significant will change. For example people once went to Africa to shoot elephants and 

lions. Now they go still to see elephants and lions but only ‘shoot’ ‘with a camera. The 

same with whales.  

RT; A number of social factors shape tourism trends – wealth, income, environmental 

considerations, what’s being talked about in the media, popular culture e.g. clubbing can 

shape tourism trends, use of technology and social media can influence trends. 

JC; Demographics -- big changes underway with the next generation and how they make 

travel decisions. My sons are 18 and 20; they’ve been researching online for years, and I 

doubt they will ever use a travel agent in their life. That’s a very real trend. 
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 What factors in the society would You consider makes for penetration of new 

trends in the tourism industry?  

PE; See my three reasons for why people become tourists in the last answer. 

RT; See above – as something becomes of interest it can drive adoption rates e.g. with 

attraction of a particular destination. 

JC; Mobile technology is having a huge impact on the whole ‘experience’ part of travel. 

Unplugged tourism is a trend to watch -- people are so plugged in now, they will soon 

want hotels and resorts that ban mobile devices! Lots of hotels are innovating with the 

check-in process and the guest experience -- Look at the Citizen Hotel chain for a good 

example. 

 

 In what way do these factors affect the tourism according to Your opinion?  

PE; Much of my work on futures is based on the purpose of activity. If you understand 

the basic reasons why people become tourists, you can construct a marvelous tourism 

industry and facility that will always be successful as long as you appreciate how values 

change - see my book ‘Destination 2050’.  

RT; Tourism is driven by trends. If occupancy is growing we build more capacity and add 

more transport links. When a place becomes unpopular, demand can fall quickly. If 

something is popular in society it can impact tourism e.g. festival culture is hot now - 

that’s driving demand for particular festival destinations. 

JC; Smart tourism operators study trends in order to figure out how to spot opportunities 

or threats. If you aren’t actively engaged in thinking about ‘what comes next’ then you 

can often be caught by surprise. 

 Which factors/trends in the society would You consider affect the development of 

tourism?  

PE; As globalization creates a vast educated middle class likely to be 3.2 billion in 

Asia/Australasia  by 2030 more people have the time and resources to be tourists.. In their 

values are increasingly ‘planetists’ giving first allegiance to the planet over first allegiance 

to nation (nationalism) or first allegiance to tribe (tribalism). This values shift is one trend 

I have identified in my own work.   The educated middle class is growing at the rate of the 

population of New York City every 3 months. And middle class are into constant self-

improvement. Their values are driving their further exploration of appreciating nature and 

culture and seeking wellness.  

RT; Population size, age, cultural diversity, income, wealth, friends, level of optimism. 
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JC; Social networking is having a huge impact on tourism opportunities. The way the 

tourist of today researches, documents, shares and reviews a trip has undergone a massive 

change as a result. It will continue to change at a very fast pace. 

 In what way do these factors affect the development of tourism according to 

Your opinion?  

PE; See above. 

RT; Influence which destinations people visit, how long for and how much they will 

spend. 

JC; As society ages, the average tourist of tomorrow will be today’s 18 year old Tumblr 

user. Imagine what they are going to be doing when they are touring around and taking 

pictures and sharing their trip! 

 

 Why would You consider these factors/trends to affect the development of 

tourism?  

PE; See above and ‘Destination 2050’. 

RT; Because they drive tourist decision making. 

JC; -- 

 Would You consider tourism being sensitive to changes/development in the 

society? If so, why?  

PE; Not nearly as sensitive as they could be. Most people in tourism have never bothered 

to ask the question ‘why do people become tourists’ and then seek to answer the question. 

RT; Yes – it is completely linked to the mood in society, social trends and the economic 

story- see earlier answers. 

JC; -- 

 Would You consider tourism being more sensitive to changes/development in the 

society than other global industries?  

PE; Yes they are better than many other industries but it has a fair way to go before it 

becomes sustainable tourism- tourism that causes zero net collateral damage to nature and 

society. 

RT; Certainly more so than other consumer industries – it is still not seen as essential by 

many and so is vulnerable to adverse trends. 
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JC; Well, it is definitely sensitive to the state of the economy....... so tourism from Europe 

is likely to continue to slow for some time until such time as the EU challenges are dealt 

with. 

 What in Your immediate environment might have shaped those perspectives?  

PE; Before I became a futurist my experiences as a person interested in public policy, as a  

CEO of environment and planning departments, in developing countries  and with the UN 

made me sensitive to the issues I work on – see my attached Bio or google my name and 

look at my Wikepedia entry.  

RT; My observation of developments over time. 

JC; I speak and consult with dozens of industries; some trends are common across 

industries, impacting tourism in the same way they impact some other industry. Some are 

unique to tourism. 

 Can You give any examples on a current trend within the tourism industry?  

PE; I think I have answered this question already. Thank you  

Peter 

RT; Staycations, grandparents taking grandkids and bypassing their parents, greener 

travel, adventure tourism, search for undiscovered places. 

JC; Tourism operators setting up for massive growth in tourism from China. Schipol 

Airport and Paris Airport have set up Chinese language iPhone apps. Many tourism 

operators are working to position themselves for very rapid growth of tourism from China. 

 

Thank you very much for answering the questions and for Your time!  

I wish You a great day!  

Michelle Bencic,  

Sustainable Development of Tourism, Halmstad University, Sweden 
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Bilaga 2. Kapitel Fyra i Destination 2050: a concepts bank and toolkit 

for future-makers, Ellyard, Peter, 2012. 
Publicerat med författarens tillåtelse.  Alla rättigheter tillhör författaren. 
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