Resia presenterar:

Resiabarometern
för sommaren 2012

Sommarens resande sammanfattas i Resiabarometern – en
återkommande undersökning om svenskarnas resvanor. Den
genomförs av Resia två gånger om året, då 1 200 privatpersoner,
Resias 400 säljare och ett tvärsnitt av branschens aktörer
medverkar i intervjuer och enkäter. Senaste kundundersökningen
genomfördes i december 2011, då Resia också gjorde en större
undersökning i samarbete med TNS Sifo.
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I Resiabarometern sammanställs bokningsstatistiken för
sommarens resor inom flyg, charter, kryssningar och paketresor.
Bokningsstatistiken grundar sig på resor med avresor under
perioden 1 maj 2012 till 31 augusti 2012.
Under förra året reste drygt 1 miljon resenärer med Resia.
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Så reser svenskarna sommaren 2012
Trots ett tuffare ekonomiskt läge och en större osäkerhet i konjunkturen visar svenskarna
en stark reslust inför 2012. 65 procent kommer att resa lika mycket eller mer än vad man
gjorde under förra året och drygt en tredjedel kommer att spendera 8 000 kronor eller
mer per person på semesterresor, enligt Sifo-undersökningen som Resia genomförde
i december. 20 procent uppger att de kommer att resa mindre eller helt avstå från
utlandssemester det här året.
Resandet konstant genom konjunktursvängningar
Ungefär 65 procent av svenskarna lägger pengar på semestrar utomlands varje år och drygt
80 procent lägger pengar på semestrar i Sverige.
Ser man tillbaka på hur mycket svenskarna har spenderat på resor under de senaste tio
åren syns inga tecken på att semesterutläggen påverkas av svängningar i konjunkturen
utan resande är relativt konstant oavsett om vi befinner oss i en hög- eller lågkonjunktur.
Fyra resenärstyper
I Resias Sifoundersökning har fyra olika resenärstyper definierats utifrån hur ofta man
reser utomlands och vad man har för semesterpreferenser.
Den första gruppen, Medelsvensson, är ett tvärsnitt av svenskar i mellan 15 och 76 år.
De lägger i genomsnitt 7 280 kronor per år på resor utomlands. Den grupp av svenskar
som reser mest, Reseentusiasterna, utgör ungefär en tiondel av svenskarna och de lägger
ungefär dubbelt så mycket på utlandsresor varje år.
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Den tredje gruppen, Trygghetsturisten, reser alltid till samma ställe på semester. Den
fjärde gruppen, upptäckarna, reser aldrig till samma resmål två gånger utan vill ständigt
upptäcka nya platser.

Medelsvensson

Reseentusiasten

Medelinkomst: 26 800:–/mån.
Ålder: 45 år
Bor i: Hela Sverige
Arbetstid: 39 h i genomsnitt
Familjesituation: 66% har barn
Boendeyta: 110 kvm
Har chefsbefattning: 12%
Utlägg utlandsresor/år: 7 280 kr

Medelinkomst: 37 700:–/mån.
Ålder: 41 år
Bor i: Större kommuner
Arbetstid: 41 h i genomsnitt
Familjesituation: 60% har barn
Boendeyta: 116 kvm
Har chefsbefattning: 25%
Utlägg utlandsresor/år: 14 000 kr

Trygghetsturisten

Upptäckaren

9% av befolkningen
Inkomst: 27 800 kr/månad
Ålder: 50 år
Röstar på: Socialdemokraterna
Familjesituation: 66% har barn
Utlägg utlandsresor/år: 4 322 kr
Flyger med: SAS och Norwegian

22% av befolkningen
Inkomst: 30 200 kr/månad
Ålder: 45 år
Röstar på: Moderaterna
Familjesituation: 60% har barn
Utlägg utlandsresor/år: 9 620 kr
Flyger med: Ryan Air
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Sommarens hetaste destinationer
1. Turkiet
2. Spanien
3.	Grekland
4.	Cypern
5. USA

(1)
(3)
(2)
(4)
(ny)

Turkiet toppar i år igen – Bodrum klättrar
Över en halv miljon svenskar turistar i Turkiet varje år och inför sommaren 2012 är det
återigen det land som lockar flest svenskar till sig under sommarmånaderna. Förra
sommaren lyfte flera charterarrangörer Bodrum och inför årets semestrar har intresset
för den charmiga kuststaden vuxit sig ännu starkare. Både Solresor och Detur hakar på
den nya Bodrum-trenden och gör Ving, Apollo och Fritidsresor sällskap i Turkiets Saint
Tropez. Även Side har bidragit till att Turkiet förstärker sin ställning som svenskarnas
sommarparadis nummer ett.
Spanien och Grekland slåss om andraplatsen
Spanien intar andraplatsen på topplistan över länder som flest svenskar reser till den
här sommaren. Mallorca är fortfarande det stora dragplåstret, i första hand när det gäller
charterresenärer, men också bland dem som hellre väljer att boka flyg och hitta boendet
själva.
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Fritidsresor tar upp Menorca i sommarprogrammet och den gröna ön ligger på nionde plats
när det gäller mest bokade charterdestinationer.
Trots oroligheter i Grekland under förra sommaren reste svenskarna dit som aldrig förr.
I år storsatsar charterarrangörerna på Grekland med en tydlig kapacitetsökning och en
rad ”nya” pärlor presenteras i charterprogrammet både hos Apollo, Ving, Fritidsresor och
Airtours. Den marina nationalparken Alonissos, den lilla, lilla ön Chalki utanför Rhodos
och olivernas huvudstad Kalamata är några exempel på nykomlingar på charterkartan över
Grekland.
Aten ligger på nittonde plats över mest bokade utrikesflyg, och att luffa på egen hand i den
grekiska ö-världen är fortfarande något som lockar många svenskar.
Cypern lockar barnfamiljer och ungdomar
Cypern behåller sin fjärde plats och är resmålet som främst lockar till sig ungdomarna och
barnfamiljerna under sommarhalvåret. Ayia Napa är känt för sina fina stränder och EU:s
årliga badvattenrapport ger högsta betyg åt Cyperns turkosa böljor år efter år. Ungdomarna
håller gärna till på Nissi Beach medan barnfamiljerna väljer det något lugnare Fig Tree Bay,
där utbudet av barnanpassade aktiviteter är stort.
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USA in på topp fem
Nytt i Resias bokningsstatistik för året är att USA tar sig in på en femteplats över mest
bokade länder i sommar. New York, Los Angeles och San Fransisco är några av sommarens
mest bokade storstäder och tillsammans lockar städerna till sig ungefär lika många
resenärer som Kreta eller Rhodos. Även om dollarn stigit något i värde sedan förra
sommaren bidrar den fortsatt låga kursen till prisvärda resor, vilket är en av de viktigaste
förklaringarna till att USA ökar i popularitet. Prisvärdhet är det argument som Resias
kundpanel anser vara viktigast i frågan om vad som styr valet av resmål.
Ökat intresse för Östeuropa
Fotbolls-EM i Ukraina och Polen kommer att sätta Östeuropa på turistkartan. I juni kommer
ortnamn som Kiev, L´viv, Warsawa och Poznan att vara på mångas läppar och en hel del
svenskar reser för att se matcherna. I Resias lokala bokningsstatistik över utrikesflyg
så hamnar Kiev på första plats i region Mellansverige och på femte plats i region Norra
Sverige.
Polen är ett växande turistland som med ett semesterindex på 52 fortfarande är ett av de
absolut billigaste länderna i Europa att semestra i enligt Forex semesterindex. Samtidigt
är infrastruktur och nöjesutbud relativt väl utbyggt och det finns en rad kulturskatter och
historik för besökare att ta del av.
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London calling
Ännu större blir OS i London, något som verkligen kommer att befästa staden som en av
Europas mest besökta. Här förväntas priserna dock att stiga i takt med att OS närmar
sig och redan under 2011 var prisökningen för oss svenskar 28 procent enligt Forex
semesterindex.
Hotellrum i centrala London kommer att vara hårdvaluta, något som Londonborna har tagit
fasta på. Sajten campinmygarden.com var först med att förmedla möjligheten att hyra in
sig för att campa i någons trädgård. Nu dyker det upp fler aktörer. Priserna ligger på från
10 pund per person och upp till betydligt högre summor beroende på läge och tillgång till
olika faciliteter.
Kryssningar nya alternativet till chartern
Inför den här sommaren slår kryssningar försäljningsrekord på Resia. Främst är det
Västra Medelhavet som lockar under sommarsemestern, men även Nordeuropa, med
destinationer som till exempel S:t Petersburg, är populärt.
70 procent av Resias säljare gör bedömningen att kryssningar är den form av resande som
kommer att öka mest under 2012.
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Fem restrender i sommar
Trend 1

Me-tailing – skräddarsydda resor
Allt eftersom möjligheten till RUT-avdrag infördes 2009 har privata tjänster fått en större
marknad. Personal shoppers är ett exempel, 2011 års julklapp – matkassen – är ett annat.
I slutet av 2011 hade 10 procent av svenskarna använt sig av RUT-tjänster och 4 procent
handlat matkassar på nätet.
Intresset för privata tjänster syns även i resebranschen. Tendensen att vilja se mer och
göra mer på sina resor, kombinationstrenden, bidrar till ett mer komplext resbehov med
fler personliga val. Resorna är också en del av det personliga varumärket – man vill
helst kunna prata om resor som andra inte redan har gjort. Det ska vara unikt, exklusivt
och helst personligt utvalt. Efterfrågan av skräddarsytt – me-tailing – skapar också en
efterfrågan av en personlig säljare som kan hjälpa till att lösa resan.
Cirka 20 procent av svenskarna är ganska eller mycket intresserade av att använda sig av
en personlig resesäljare som hjälper till att planera och välja semesterresan.
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Trend 2

Hissa och dissa
Internet fortsätter att ta plats då det gäller svenskarnas konsumtion av resor och enligt
Resias Sifoundersökning från december använder 65 procent av svenskarna nätet för att
söka information om eller köpa resor.
Internet får också allt mer betydelse för hur vi väljer våra resmål. Ungefär hälften
av svenskarna tycker att de viktigaste informationskällorna när det gäller resor är
reseföretagens hemsidor, recensionssajter och olika på forum på nätet. En tredjedel
föredrar att läsa bloggar.
Det blir viktigare att ta del av omdömen från personer som verkligen har bott på hotellen
eller besökt resmålen. Det kan vara vänner som delar bilder på Facebook, andra resenärers
recensioner av hotellen på olika sajter eller reseberättelser från säljare som varit på plats.
Allt fler väljer också att själva dela med sig i olika forum och på nätet när de är tillbaka. Vi
gillar, delar, hissar och dissar.
Mer än en tredjedel av Resias kunder är uppkopplade på Internet under sin resa.
Möjligheten att ta del av nyheter är det som lockar mest. Att dela med sig av bilder och
kommentarer till vänner kommer på tredje plats.
Vad gör du under den tid du är uppkopplad på resan?
1. Tar del av nyheter hemifrån
2. Söker information om resmålet jag är på
3. Delar med mig av bilder och kommentarer till mina vänner
4.	Kollar jobbmejlen
5. Spel eller annan underhållning
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Trend 3

Fler lokala flygavgångar
Charterleverantörerna har satsat på lokala flygavgångar under 2012, både med flyg från fler
orter och med fler platser på respektive ort. 73 procent av Resias säljare gör bedömningen
att de lokala flygavgångarna till stor del påverkar valet av resmål. Turkiet, Grekland,
Mallorca och Menorca är några av de orter dit fler flyg går direkt från lokala flygplatser. Den
lokala bokningsstatistiken visar ett tydligt mönster – resmål med avgångar från den egna
staden efterfrågas mest.

Trend 4

Rum med egen pool
Boendet fortsätter att vara en viktig del av reseupplevelsen och påverkar valet av resa.
En tydlig trend i år är ett ökat intresse för rum eller boende med egen pool, något som
både Ving, Fritidsresor och Apollo satsar på den här sommaren. Tillgång till poolen direkt
från rummet, eller en helt egen pool är inte längre en lyxvara utan något som lockar även
på mellanklasshotellen. Nästan 80 procent i Resias kundundersökning kan tänka sig att
betala extra för att ha ett rum med egen pool.
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Trend 5

Edutainment
Trenden att vilja ha mer än bara sol och avkoppling fortsätter och en utveckling av
kombinationsresorna och tematiserade upplevelser är resor med syfte att förmedla
kunskap. Vi kommer att se mer av ”Edutainment” – resor med avancerat innehåll och
program. Områden som till exempel mat, vin, meditation, yoga och professionell träning
växer. Det kan också handla om kunskap om resmålen man besöker, om djur och natur,
olika bevaringsprojekt eller utbytesprogram med lokalbefolkningen.
Även då det gäller resor som inte har ett specifikt tema blir kunskapsmomentet allt
mer framträdande både för barn och vuxna – simskola, fotbollsakademier, läxläsning
eller danslektioner. Inte minst kryssningsrederierna fortsätter att utveckla kurser och
föreläsningar ombord på fartygen.
Var fjärde person av de tillfrågade i Resias kundundersökning säger att det som de helst
vill ha ut av sina resor 2012 är att lära sig nytt eller odla sina intressen.
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Sommarens resande
inom olika segment
Charter – all inclusive inte lika dominant
I Resias kundundersökning om svenskarnas resvanor den här sommaren uppger mer än
tre fjärdedelar att det absolut viktigaste man vill ha ut av sin semester är avkoppling.
Drygt 40 procent säger att de helst vill bo på hotell med all inclusive. Det är en minskning
jämfört med den kundundersökning Resia gjorde inför sommaren 2011 då nästan dubbelt
så många valde all inclusive i första hand. Nästan 20 procent vill helst bo på hotell utan all
inclusive och drygt 10 procent väljer lägenhet eller lägenhetshotell i första hand.
Charter topp fem destination
1.	Antalya, Turkiet
2. Mallorca, Spanien
3.	Cypern
4. Rhodos, Grekland
5.	Kreta, Grekland

Charter topp fem länder
1. Turkiet
2. Spanien
3.	Grekland
4.	Cypern
5.	Kroatien

Utrikesflyg – Kiev toppar i Mellansverige
Enligt Resia och Sifos undersökning har ungefär hälften av den svenska befolkningen
gjort en semesterresa utomlands med flyg det senaste året. Med fler lågprisflyg och större
tillgänglighet till olika destinationer syns en viss överflyttning från chartern till utrikesflyget
den här sommaren. En het destination som har tagit sig in på topp fem-listan både i norra
och mellersta Sverige är Kiev, som drar till sig fotbollsfansen. På topplistan för hela Sverige
hamnar Kiev på en nionde plats.
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Utrikesflyg topp tio destinationer
1. Barcelona
2. New York
3.	Palma de Mallorca
4.	Los Angeles
5. San Fransisco
6.	London
7. Miami
8. Rom
9.	Kiev
10.	Orlando
Paketresor
Intresset för resor som paketeras utanför de stora charterdestinationerna ökar, och
sommarens stora vinnare här är USA. Peking håller sig kvar i toppen men har tappat i
popularitet jämfört med förra sommaren.
1. New York
2. San Fransisco
3.	Peking
4. Honolulu
5.	Las Vegas
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Topplistor sommaren 2012
Topplistorna är baserade på bokningar i Resias 60 butiker runt om i Sverige fram till och
med den 23 januari 2012 med avresa under perioden 1 maj till och med sista augusti 2012.

Sverige totalt
Charter
1.	Antalya
2. Mallorca
3.	Cypern
4. Rhodos
5.	Kreta
		

Utrikesflyg
1. Barcelona
2. New York
3.	Palma de Mallorca
4.	Los Angeles
5. San Fransisco

Charter
1.	Antalya
2. Mallorca
3. Rhodos
4. Split, Kroatien
5.	Cypern

Utrikesflyg
1.	London
2. Barcelona
3. Tampa, Florida
4. San Fransisco
5.	Kiev, Ukraina

Norra Sverige

Mellansverige
Charter
1. Mallorca
2.	Antalya
3.	Cypern
4. Rhodos
5.	Kreta
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Utrikesflyg
1.	Kiev, Ukraina
2. Barcelona
3.	Alicante
4. New York
5. Bangkok

Västra Sverige
Charter
1.	Antalya
2. Mallorca
3.	Cypern
4.	Kreta
5. Rhodos

Utrikesflyg
1. Barcelona
2. New York
3. Mallorca
4. Miami
5.	Aten

Södra Sverige
Charter
1.	Antalya
2. Mallorca
3.	Cypern
4.	Kreta
5. Rhodos

Utrikesflyg
1. Mallorca
2. Barcelona
3. Nice
4.	London
5. New York

Källor
Undersökning genomförd av TNS Sifo, december 2011
Undersökning ResIas säljare, december 2011
Undersökning Resias kundpanel, december 2011
Bokningsstatistik från Resias 60 butiker, avresor 1 maj till 31 augusti 2012.
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Vi finns nära dig.
Hitta din närmaste
resebyrå på www.resia.se
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www.resia.se

