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You Are Here är en byrå som älskar kommunikation som engagerar. För 
att lyckas jobbar vi digitalt och analogt med allt från strategi och design 
till webbutveckling och film.
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Trender
Kommunikation & bokningsbarhet



Trender

Resande & 
beteende
Ifrågasättande av turism men 
stor vilja att resa och upptäcka
Digitala gästupplevelser

Autentiska och minnesvärda 
dryck- och matupplevelser 
Hållbarhet: engagemang och 
ansvarstagande
Paketerade upplevelser



Trender

Medium 
& bokning
Ökad videokonsumtion på de 
mest använda plattformarna 
Facebook, Instagram, Youtube, 
Snapchat och TikTok
Minskade steg till köp när 
shopping och bokning integreras 
i plattformar



Framtid
Kommunikation & bokningsbarhet

*

*Läs nutid



Framtid

Resmönster
& beteende
Mix av jobb och fritid samt förlängda 
vistelser med flexibelt arbete
Hållbart resande som boostas
av yngre generationen



AI
Personlig AI sköter bokning
Automatiserad FAQ med 
instant feedback
Generera innehåll med Dall-E 
och Midjourney
Personalisering baserat på 
beteende

Framtid



Digitalt
VR Tourism
Metaverse
Förstärkta upplevelser med AR
Virtual booking

Framtid



(Fika)paus
10 minuter



Uppgift
Kommunikation & bokningsbarhet
i sociala medier och på webbsidan



Uppgift 

Skapa bra
innehåll

Checklista: Att tänka på
Underlättar skapande

Fungerar för Facebook, 
Instagram, TikTok m.fl.

Håll bokningen
up to date

Kommunikationen
inte förgäves
Sista steget

Utvärdera och 
uppdatera

Kategorisera
inläggen

Dynamik i flödet
Förenklande 

principer för innehåll
Struktur och 
igenkänning
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Flöde



Hero

Hypo

Help

Hub

Fyll flödet med
4 typer av innehåll



Hero

Hypo

Help

Hub
4-5/9

Snabbt & enkelt 
Verksamheten, sälj,
BTS & erbjudanden
Underhålla följare
& bygga content

Hub
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1/9
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Snabbt & enkelt 
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Help: Inspiration 



Hero

Hypo

Help

Hub
4-5/9

1/9
2-3/9

1/9

Relativt enkla
Testa nya saker

Hitta nya teman & 
tillvägagångssätt

Snabbt & enkelt 
Verksamheten, sälj,
BTS & erbjudanden
Underhålla följare
& bygga content

Relativt enkla
Tips, tricks & FAQ

Goodwill & DIY

Tidskrävande
& ambitiöst

Samarbeten, reportage
& webbinarium
Överraska med 

uppskattande innehåll
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Hypo: Inspiration 



Hero HypoHelpHub

4-5/9 1/9 2-3/9 1/9

Snabbt & enkelt Tidskrävande
& ambitiöst Relativt enkla Relativt enkla

Verksamheten, sälj,
BTS & erbjudanden

Samarbeten, 
reportage & 
webbinarium

Tips, tricks & FAQ Testa nya saker

Underhålla följare
& bygga content

Överraska med 
uppskattande innehåll Goodwill & DIY Hitta nya teman & 

tillvägagångssätt

Frekvens

Arbetstid

Innehåll

Syfte

Kategorisera inläggen



Hero HypoHelpHub

Verksamheten, sälj,
BTS & erbjudanden

Samarbeten, reportage
& webbinarium Tips, tricks & FAQ Testa nya saker

• Timelaps
• Tour av verksamheten

• Lyft fram en rätt
• Para dryck och rätt

• Aktuellt erbjudande/paket
• Process i köket

• Förberedelse inför gäster/ 
bakom kulisserna

• Laga mat med en 
branschkollega – Bonus: 

båda får material
• Besök hos producent
• Vlogg med influencer

• Lyft ett ämne som gäster 
har uppskattat

• Svara på en kommentar
• Svara på en vanlig fråga

• Lifehack i köket
• Tutorial av recept
• Visa uppläggning

• Tips mat, dryck, platser att 
besöka

• Be om frågor och ha 
frågestund

• Sneak peek på ny 
rätt/dryck

• Rösta på två rättalternativ 
för ny meny via polls

• Presentera värdeord och 
hur ni jobbar med dem

• Be följare om recept/tips
• Food Challange

• Interaktivt mat-quiz

Innehållstips



Uppgift 
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Väck intresse med
första meningen

1

Lägg krut på denna
Fånga tittarna
Håll vad du lovar



Skapa engagemang med 
CTA eller fråga

2

Hänvisa till hemsida, kanal eller profil
Öka engagemanget med en fråga
Utmana tittarna med en challenge



Behåll attention med
ett tydligt värde

3

What’s in it for me
Glädje, kunskap, fängslande samtal



Inspirerande text
med storytelling

4

Var personlig – Var specifik
Förstärk eller förtydliga med emojis
Tagga med # och @



Häng med i format-
utvecklingen med video

5

Första tre sekunderna
Använd ljud, grafik och text
Stående format



Vilket är ditt bästa tips för 
kommunikation i SoMe?J
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Uppgift 

Skapa bra
innehåll

Checklista: Att tänka på
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Instagram, TikTok m.fl.

Håll bokningen
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Kommunikationen
inte förgäves
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Utvärdera och 
uppdatera

Kategorisera
inläggen
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Förenklande 

principer för innehåll
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igenkänning



Håll bokningen up to date

Bra innehåll i SoMe
+ 

Informativ landningssida
+

Smidig bokningsprocess 
= 

Bokning



Bokningsbarhet

Airbnb
Säljande rubrik
Bilder/videor som visar upplevelsen
Generell punktlista med vad som ingår
Flerspråkighet
Omdömen från tidigare gäster
FAQ – Bra att veta
Bokning alltid synlig
Enkel bokningsprocess

- Kort ingress som beskriver helheten

- Mer beskrivande och specifik punktlista 
på vad som ingår
- Personlig visuell touch



Håll bokningen up to date

Ständig 
förbättring

Utvärdera och fråga gäster
Uppdatera formulär
och se över OTA:er

Omedelbara svar 
på frågorna

Sida för vanliga frågor
Chat med förskrivna svar 
på de vanligaste frågorna

1 2 3

Välformulerat 
erbjudande

Punktlista på vad som ingår
Bilder och/videor på 

upplevelsen



Uppgift: Hub

Förbered ett inlägg om ett erbjudande
eller paket på valfritt medium

Det kan vara bild(er) eller video tillsammans med text
Utgå från listan – men va dig själv/er verksamhet

Första meningen, inspirerande text och CTA
Använd de bilder/videor ni fått

Förbered landningssidan / bokning
Du behöver inte göra ändringarna live, men planera för dem

Tydligt erbjudande, visa upp upplevelsen, synlig bokning

30 min



Uppgift: Help

Förbered ett inlägg om trips, tricks eller vanliga
frågor och svar eller paket på valfritt medium

Ta hjälp av innehållstipsen och listan för att skapa bra innehåll
Vad brukar era gäster och/eller följare fråga om?

30 min



Uppgift: Hypo

Förbered ett inlägg och testa något nytt
Ta hjälp av innehållstipsen och listan för att skapa bra innehåll

Kom ihåg att väcka engagemang

30 min



Uppgift: Hero

Förbered ett samarbete, reportage eller webbinarium
Vem kan du samarbeta med?

Vad kan ett reportage handla om?
Vad hade du tagit upp i ett webbinarium? 

30 min



Vidareläsning

Go online (Visit Sweden)
Digitala kanaler och plattformar (Visit Sweden)
Digital marknadsföring och distribution - efter pandemin (Visit Sweden)
Trender inom måltidsturism (Visit Sweden)

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/documents/Visit_Sweden_GoOnline_2019_final.pdf
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/digital-strategi/digitala-kanaler-och-plattformar/
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/digital-strategi/digital-marknadsforing-och-distribution-efter-pandemin/
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/webbinarium-trender-inom-maltidsturism/


Lycka till!

Tack för idag
youarehere.se


